
- 1 - 

 

 

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr LXVIII/Z/2020 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 10.08.2020 r. 

 
1.Uchwała nr 750/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 10.08.2020 r. 
 
2.Uchwała nr 751/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 13.07.2020 r. 
 
3.Uchwała nr 752/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - AP Kaszubia Kościerzyna. 
 
4.Uchwała nr 753/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - UKS Feyenoord Rotterdam Football School Poland Gdańsk. 
 
5.Uchwała nr 754/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KS Dragon Pomorze Chwaszczyno. 
 
6.Uchwała nr 755/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - UKS AP Champions Kwidzyn. 
 
7.Uchwała nr 756/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KS Sparta Rakowiec. 
 
8.Uchwała nr 757/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyny klubu UKS AP Pomorzanin Gdynia do celów marketingowych. 
 
9.Uchwała nr 758/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Osiczanka Osice do celów marketingowych. 
 
10.Uchwała nr 759/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyny klubu KS Pogoń Tczew do celów marketingowych. 
 
11.Uchwała nr 760/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Agra Ostrowite. 
 
12.Uchwała nr 761/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu AP Człuchów. 
 
13.Uchwała nr 762/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Czarni Ostrowite. 
 
14.Uchwała nr 763/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SS Grab Grapice. 
 
15.Uchwała nr 764/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GTS Przywidz. 
 
16.Uchwała nr 765/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KKS Koleczkowo. 
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17.Uchwała nr 766/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SS PN Maleczkowo/Łupawa Maleczkowo. 
 
18.Uchwała nr 767/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Muzycy Pomorza Gdynia. 
 
19.Uchwała nr 768/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Olimp Mierzeszyn. 
 
20.Uchwała nr 769/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Oruński KP Gdańsk. 
 
21.Uchwała nr 770/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Piaski Wąglikowice. 
 
22.Uchwała nr 771/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SKF Piast 2018 Majewo. 
 
23.Uchwała nr 772/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GTS Powiśle Stary Targ. 
 
24.Uchwała nr 773/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Smoki Podole Małe. 
 
25.Uchwała nr 774/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KP Start Kulice. 
 
26.Uchwała nr 775/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Start Łeba 
 
27.Uchwała nr 776/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Sztorm Gdańsk. 
 
28.Uchwała nr 777/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Teamspirit Gdańsk. 
 
29.Uchwała nr 778/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Tiki Taka Gdańsk. 
 
30.Uchwała nr 779/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Unia Korzybie. 
 
31.Uchwała nr 780/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Vamos Gdańsk. 
 
32.Uchwała nr 781/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Wicher Wierzchucino. 
 
33.Uchwała nr 782/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Wybrzeże Gdańsk. 
 
34.Uchwała nr 783/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SKP Zaspa 2016 Gdańsk. 
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35.Uchwała nr 784/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zmian i 
poprawek do Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski Pomorskiego ZPN na sezon 
2016/2017 i następne. 
 
36.Uchwała nr 785/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 2020/2021 i 
następne. 
 
37.Uchwała nr 786/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 
2020/2021 i następne. 
 
38.Uchwała nr 787/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi młodziczek U-13 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 
2020/2021 i następne. 
 
39.Uchwała nr 788/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu rozgrywek „Pomorskie mistrzostwa orliczek U-11” na sezon 2020/2021 i następne. 
 
40.Uchwała nr 789/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu rozgrywek „Pomorskie mistrzostwa żaczki U-9” na sezon 2020/2021 i następne. 
 
41.Uchwała nr 790/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
schematu i terminarza rozgrywek o Puchar Polski kobiet na szczeblu Pomorskiego ZPN w sezonie 
2020/2021. 
 
42.Uchwała nr 791/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zmian i 
poprawek w załączniku Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 
2016/2017 i następne - „Taryfikator sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2020/2021”. 
 
43.Uchwała nr 792/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
obserwatora sędziów III ligi i klas niższych na sezon 2020/2021. 
 
44.Uchwała nr 793/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Zarządu i organów statutowych Pomorskiego ZPN za lata 2016-2020. 
 
45.Uchwała nr 794/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
 
46.Uchwała nr 795/Z/2020 z dnia 10.08.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie wystąpienia do 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN z wnioskiem o 
nadanie tytułu „Członka Honorowego Pomorskiego ZPN” dla Gerarda Sobeckiego. 
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Uchwała nr 750/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 10.08.2020 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 
10.08.2020 r. 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 751/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 13.07.2020 r. 
 
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 13.07.2020 r. w 
wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 3 - 

Uchwała nr 752/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - AP Kaszubia Kościerzyna. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. „O członkostwie” 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: Akademia Piłkarska Kaszubia 
Kościerzyna wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których 
statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej starostwa kościerskiego w dniu 
07.07.2020 r. pod numerem 18. 
 
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 753/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
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w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - UKS Feyenoord Rotterdam Football School 
Poland 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 11.12.2015r. „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: Uczniowski Klub Sportowy Feyenoord 
Rotterdam Football School Poland Gdańsk wpisany do ewidencji klubów i związków sportowych 
działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 
gospodarczej prezydenta miasta Gdańsk w dniu 13.12.2018 r. pod numerem 104. 
 
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 754/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Dragon Pomorze Chwaszczyno. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. „O członkostwie” 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 Dragon Pomorze 
Chwaszczyno wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
23.07.2020 r. pod numerem 851094. 
 
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 755/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - UKS AP Champions Kwidzyn. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. „O członkostwie” 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: Uczniowski Klub Sportowy Akademia 
Piłkarska Champions Kwidzyn wpisany do ewidencji klubów i związków sportowych działających w 
formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej starostwa 
kwidzyńskiego w dniu 14.01.2013 r. pod numerem RP.I.4221.13.2013. 
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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 756/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Sparta Rakowiec. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. „O członkostwie” 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 Sparta Rakowiec 
wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 
starostwa kwidzyńskiego w dniu 22.06.2020 r. pod numerem RP.I.4222.57.2020. 
 
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 757/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyny klubu UKS AP Pomorzanin Gdynia 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 UKS AP Pomorzanin Gdynia wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych 
i reklamowych przez drużynę występującą w klasie A, w sezonie 2020/2021, nazwy UKS AP 
Pomorzanin/ERRA Gdynia.  
 
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 758/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS 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 KS Wierzyca Pelplin wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych, od sezonu 2020/2021, przez drużynę występującą w klasie nazwy Tres Osiczanka Osice, 
przez drużyny młodzieżowe JD1, JD2, JE1, JF1 nazwy Base Group Osiczanka Osice, przez drużynę 
młodzieżową JG1 nazwy Camargo 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 759/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyny klubu KS Pogoń Tczew 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 UKS AP Pomorzanin Gdynia wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych 
i reklamowych przez drużynę występującą w IV lidze kobiet, od sezonu 2020/2021, nazwy Pogoń 
Gościniec nad Wisłą Tczew.  
 
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 760/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Agra Ostrowite. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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 Agra Ostrowite zarejestrowanego 
w starostwie chojnickim w dniu 15.03.2011 r. pod numerem 5 w związku brakiem zespołu 
uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 761/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu AP Człuchów. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: AP Człuchów zarejestrowanego w 
starostwie człuchowskim w dniu 22.05.2013 r. pod numerem 53 w związku brakiem zespołu 
uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 762/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Czarni Ostrowite. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: Czarni Ostrowite zarejestrowanego w 
starostwie chojnickim w dniu 01.09.2003 r. pod numerem 29 w związku brakiem zespołu 
uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 763/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SS Grab Grapice. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: SS Grab Grapice zarejestrowanego w 
starostwie słupskim w dniu 20.09.2011 r. pod numerem 3 w związku brakiem zespołu uczestniczącego 
w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 764/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GTS Przywidz. 
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: GTS Przywidz zarejestrowanego w 
KRS pod numerem 392477 w związku brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie 
podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 765/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KKS Koleczkowo. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: KKS Koleczkowo zarejestrowanego w 
starostwie wejherowskim w dniu 27.09.2004 r. pod numerem 33 w związku brakiem zespołu 
uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 766/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SS PN Maleczkowo/Łupawa 
Maleczkowo. 
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: SS PN Maleczkowo/Łupawa 
Maleczkowo zarejestrowanego w starostwie słupskim w dniu 22.06.2016 r. pod numerem 3 w związku 
brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom 
statutowym Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 767/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Muzycy Pomorza Gdynia. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: Muzycy Pomorza Gdynia 
zarejestrowanego w KRS w dniu 07.08.2015 r. pod numerem 570268 w związku brakiem zespołu 
uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 768/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Olimp Mierzeszyn. 
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: UKS Olimp Mierzeszyn 
zarejestrowanego w starostwie Pruszcz Gdański w dniu 12.08.2010 r. pod numerem 28 w związku 
brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom 
statutowym Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 769/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Oruński KP Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: Oruński KP Gdańsk zarejestrowanego 
w KRS w dniu 12.07.2017 r. pod numerem 686223 w związku brakiem zespołu uczestniczącego w 
rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 770/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Piaski Wąglikowice. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie 
postanawia się, co następuje:  
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I.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu: KS Piaski Wąglikowice 
zarejestrowanego w starostwie kościerskim w dniu 06.05.2011 r. pod numerem 8 w związku brakiem 
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym 
Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 771/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SKF Piast 2018 Majewo. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: SKF Piast 2018 Majewo 
zarejestrowanego w starostwie tczewskim w dniu 07.11.2017 r. pod numerem 52 w związku brakiem 
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym 
Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 772/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GTS Powiśle Stary Targ. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: GTS Powiśle Stary Targ 
zarejestrowanego w starostwie sztumskim w dniu 29.06.2010 r. pod numerem 15 w związku brakiem 
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zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym 
Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 773/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Smoki Podole Małe. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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 Smoki Podole Małe 
zarejestrowanego w KRS w dniu 14.11.2001 r. pod numerem 058487 w związku brakiem zespołu 
uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 774/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KP Start Kulice. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: KP Start Kulice zarejestrowanego w 
starostwie tczewskim pod numerem 39 w związku brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach 
organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego ZPN. 
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II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 775/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Start Łeba. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: SKF Piast 2018 Majewo 
zarejestrowanego w starostwie lęborskim w dniu 02.02.2009 r. pod numerem 6 w związku brakiem 
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym 
Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 776/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Sztorm Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: Sztorm Gdańsk zarejestrowanego w 
KRS w dniu 20.11.2008 r. pod numerem 317869 w związku brakiem zespołu uczestniczącego w 
rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
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III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 777/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Teamspirit Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: Teamspirit Gdańsk zarejestrowanego 
w KRS w dniu 22.06.2017 r. pod numerem 683886 w związku brakiem zespołu uczestniczącego w 
rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 778/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Tiki Taka Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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 Tiki Taka Gdańsk 
zarejestrowanego w Urzędzie Miasta Gdańsk w dniu 17.11.2015 r. pod numerem 135 w związku brakiem 
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym 
Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
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IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 779/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Unia Korzybie. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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 Unia Korzybie zarejestrowanego w 
starostwie słupskim w dniu 10.02.2011 r. pod numerem 6 w związku brakiem zespołu uczestniczącego 
w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 780/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Vamos Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: Vamos Gdańsk zarejestrowanego w 
Urzędzie Miasta Gdańsk w dniu 15.09.2018 r. pod numerem 113 w związku brakiem zespołu 
uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
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V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 781/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Wicher Wierzchucino. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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 Wicher Wierzchucino 
zarejestrowanego w KRS w dniu 23.05.2012 r. pod numerem 113689 w związku brakiem zespołu 
uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 782/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Wybrzeże Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: Wybrzeże Gdańsk zarejestrowanego 
w KRS w dniu 12.11.2015 r. pod numerem 512346 w związku brakiem zespołu uczestniczącego w 
rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
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Radosław Michalski 
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Uchwała nr 783/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SKP Zaspa 2016 Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 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: SKP Zaspa 2016 Gdańsk 
zarejestrowanego w KRS w dniu 06.08.2016 r. pod numerem 631271 w związku brakiem zespołu 
uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 784/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

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

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w regulaminie rozgrywek w piłkę nożną o 
Puchar Polski Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowy art. 2.2. w brzmieniu: „Organizatorami poszczególnych meczy w ramach rozgrywek o 
Puchar Polski Pomorskiego ZPN są kluby, będące gospodarzami meczu.” otrzymuje nowe brzmienie: 
„Organizatorami poszczególnych meczów w ramach rozgrywek o Puchar Polski Pomorskiego ZPN są 
kluby/drużyny niezrzeszone, będące gospodarzami meczu.” 
2) dotychczasowy art. 3. w brzmieniu: „Cykl rozgrywek sezonu 2019/2020 na szczeblu Pomorskiego ZPN 
rozpoczyna się 21 sierpnia 2019r. a kończy się nie później niż do dnia 30 czerwca 2020r.” otrzymuje nowe 
brzmienie: „Cykl rozgrywek sezonu 2020/2021 na szczeblu Pomorskiego ZPN rozpoczyna się 19 sierpnia 
2020r. a kończy się nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.” 
3) dotychczasowy art. 4.2. w brzmieniu: „Na zasadzie dobrowolności w rozgrywką mogą brać udział 
drużyny nie będące członkami Pomorskiego ZPN oraz drużyny kategorii junior A.” otrzymuje nowe 
brzmienie: „Na zasadzie dobrowolności w rozgrywkach mogą brać udział drużyny nie będące członkami 
Pomorskiego ZPN oraz drużyny kategorii junior A.” 
4) dotychczasowy art. 4.6. w brzmieniu: „Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku 
życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może 
uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich 
poniższych warunków: a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 
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prawnych; b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.” 
otrzymuje nowe brzmienie: „Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do gry 
w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych 
warunków: a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.” 
5) dotychczasowy art. 4.7. w brzmieniu: „W rozgrywkach nie obowiązuje zasada dotycząca udziału 
zawodników młodzieżowych.” otrzymuje nowe brzmienie: „W rozgrywkach na szczeblu Pomorskiego ZPN 
nie obowiązuje zasada dotycząca udziału zawodników młodzieżowych.” 
6) dotychczasowy art. 5.5. w brzmieniu: „Rozgrywki od 1/8 finału rozgrywane będą zgodnie z 
terminarzem par, systemem pucharowym, na podstawie mniejszego harmonogramu, a zespoły zostaną 
zakwalifikowane numerycznie w wyniku losowania przeprowadzonego przez organ prowadzący te 
rozgrywki.” otrzymuje nowe brzmienie: „Rozgrywki od 1/8 finału rozgrywane będą zgodnie z 
terminarzem (drabinka), systemem pucharowym, na podstawie niniejszego harmonogramu, a zespoły 
zostaną zakwalifikowane przez przyporządkowanie numerów w wyniku losowania przeprowadzonego 
przez organ prowadzący te rozgrywki.” 
7) dotychczasowy art. 5.6. w brzmieniu: „Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN obowiązana jest w 
terminie 30 czerwiec 2020r. zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużynę, która 
zakwalifikowała się do rozgrywek centralnych.” otrzymuje nowe brzmienie: „Komisja ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN obowiązana jest w terminie 30 czerwiec 2021 r. zgłosić pisemnie do Departamentu 
Rozgrywek Krajowych PZPN drużynę, która zakwalifikowała się do rozgrywek centralnych.” 
8) dotychczasowy art. 9.3. w brzmieniu: „Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych 
uprawnione są do wymiany 4 zawodników przez cały podstawowy czas gry. W dogrywce meczu 
pucharowego dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej piątej zmiany na zawodnika 
rezerwowego.” otrzymuje nowe brzmienie: „Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych 
uprawnione są do wymiany 5 zawodników przez cały podstawowy czas gry. W dogrywce meczu 
pucharowego dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej szóstej zmiany na zawodnika 
rezerwowego.” 
 
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 784/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski Pomorskiego ZPN  

na sezon 2016/2017 i następne. 
 

Uchwała nr 462/Z/2016 z dnia 27.06.2016r. 
zm. Uchwała nr 203/Z/2017 z dnia 26.06.2017r. 
zm. Uchwała nr 227/Z/2017 z dnia 24.07.2017r. 
zm. Uchwała nr 382/Z/2018 z dnia 28.05.2018r.  
zm. Uchwała nr 534/Z/2019 z dnia 28.03.2019r.  
zm. Uchwała nr 570/Z/2019 z dnia 26.06.2019r.  
zm. Uchwała nr 784/Z/2020 z dnia 10.08.2020r.  

 
 
 



- 21 - 

 

REGULAMIN 
ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
na sezon 2016/2017 i następne 

(tekst jednolity) 
 
Art.1.Cel rozgrywek. 
1.1.Rozgrywki o Puchar Polski są doroczną imprezą masową mającą na celu wyłonienie najlepszej 
drużyny województwa pomorskiego w tych rozgrywkach, która będzie reprezentowała Pomorski 
Związek Piłki Nożnej w rozgrywkach szczebla centralnego. 
1.2.Uczestniczące w rozgrywkach drużyny rywalizują o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN. 
 
Art.2.Organizator rozgrywek. 
2.1.Organizatorem rozgrywek jest Pomorski ZPN. Rozgrywki prowadzone są przez odpowiednie Komisje 
ds. Rozgrywek w ramach nadanych im przez Zarząd Pomorskiego ZPN uprawnień.  
2.2. Organizatorami poszczególnych meczów w ramach rozgrywek o Puchar Polski Pomorskiego 
ZPN są kluby/drużyny niezrzeszone, będące gospodarzami meczu. 
2.3.Organizatorem zawodów finałowych o Puchar Polski Pomorskiego ZPN jest Pomorski ZPN. 
 
Art.3.Cykl rozgrywek. 
Cykl rozgrywek sezonu 2020/2021 na szczeblu Pomorskiego ZPN rozpoczyna się 19 sierpnia 
2020r. a kończy się nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. 
 
Art.4.Uczestnictwo. 
4.1. W rozgrywkach o Puchar Polski Pomorskiego ZPN udział biorą obowiązkowo drużyny III i IV ligi 
oraz klasy Okręgowej. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. 
4.2. Na zasadzie dobrowolności w rozgrywkach mogą brać udział drużyny nie będące członkami 
Pomorskiego ZPN oraz drużyny kategorii junior A. 
4.3.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. 
4.4.W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie extranet. 
Wyjątek stanowią zespoły nie będące członkami Pomorskiego ZPN, które uczestniczą na podstawie 
imiennej listy zgłoszenia zawodników złożonej przez drużynę i potwierdzoną przez organ prowadzący 
rozgrywki. 
4.5.Uprawnienie zawodników do rozgrywek mistrzowskich seniorów lub juniorów A oznacza 
jednocześnie uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych z zastrzeżeniem art. 4.6. 
4.6.Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do gry w 
zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych 
warunków:  
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;  
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej. 
4.7.W rozgrywkach na szczeblu Pomorskiego ZPN nie obowiązuje zasada dotycząca udziału 
zawodników młodzieżowych. 
4.8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu IV ligi lub niższej 
klasy rozgrywkowej, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN prowadząca rozgrywki Pucharu Polski, 
może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu pucharowym, więcej niż jednego 
zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 
4.9.Drużyny klubów uczestniczące w rozgrywkach muszą prowadzić trenerzy posiadający ważną licencję 
trenerską obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek 
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych postanowień powoduje 
zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji 
trenerskich. Nie dotyczy drużyn niezrzeszonych w Pomorskim ZPN. 
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Art.5.Etapy rozgrywek. 
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy: 
Pierwszy etap : 

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

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

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

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

1/2 Finału 
Numer meczu Drużyna Drużyna 
Mecz nr 13 Zwycięzca meczu nr 9 Zwycięzca meczu nr 10 
Mecz nr 14 Zwycięzca meczu nr 11 Zwycięzca meczu nr 12 

Finał 
Numer meczu Drużyna Drużyna 
Mecz nr 15 Zwycięzca meczu nr 13 Zwycięzca meczu nr 14 

5.6. Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN obowiązana jest w terminie 30 czerwiec 2021 r. 
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: 
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6.1.Zawodnicy, którzy brali udział w meczu jednej drużyny, nie mogą brać udział w innej drużynie tego 
samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. 
6.2.Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, 3 zawodników, którzy wzięli udział w 
meczu tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. 
6.3.Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one 
aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej itd. 
 
Art.7.Losowanie zestawu par i gospodarzy. 
7.1.Zestaw par na pierwszym etapie rozgrywek przeprowadzają odpowiednie komisje ds. rozgrywek 
Pomorskiego ZPN z uwzględnieniem aktualnie posiadanych uprawnień przez drużyny klas 
rozgrywkowych.  
7.2.W pierwszej rundzie uczestniczą zespoły niezrzeszone, juniorskie i klasy B, a w dalszej kolejności 
drużyny wyższych klas rozgrywkowych. 
7.3.W kolejnych rundach pierwszego etapu uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały się w 
poprzednich rundach rozgrywek oraz drużyny wyższych klas rozgrywkowych, które dołączane są do 
kolejnych rund wg aktualnie posiadanej klasy rozgrywkowej, w przypadku nieparzystej liczby drużyn 
danej kategorii w rundzie rozlosowany jest „wolny los”. 
7.4.Gospodarzem zawodów w każdym przypadku jest drużyna niższej klasy rozgrywkowej. W przypadku 
drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie. 
 
Art.8.Terminarze. 
8.1.Ramowy terminarz rozgrywania rozgrywek Pucharu Polski Pomorskiego ZPN ustalany jest przez 
Komisję ds. Rozgrywek, a zatwierdzany przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
8.2.Zawody muszą być rozgrywane w terminach i godzinach wyznaczonych przez organ prowadzący 
rozgrywki. 
8.3.W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN może 
wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 
8.4.Gospodarze meczów, z chwilą otrzymania informacji w formie komunikatu, zobowiązani są 
powiadomić drużynę przeciwną oraz organ prowadzący rozgrywki o miejscu rozgrywania zawodów 
oraz godzinie ich rozgrywania, o ile nie zostanie ona ustalona w komunikacie Komisji. 
 
Art.9.Zasady awansu. 
9.1.Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn: drużyny przegrywające w meczach 
odpadają. 
9.2.Zawody trwają 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego zarządzana będzie dogrywka 2x15 
minut. Jeżeli jedna z drużyn zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostanie zwycięzcą 
meczu. Jeżeli oba zespoły w czasie dogrywki nie zdobędą bramki lub uzyskały tę samą liczbę bramek, 
sędzia zawodów zarządza wykonywanie serii rzutów z punktu karnego według obowiązujących 
przepisów gry. 
9.3. Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych uprawnione są do wymiany 5 
zawodników przez cały podstawowy czas gry. W dogrywce meczu pucharowego dopuszcza się 
możliwość przeprowadzenia dodatkowej szóstej zmiany na zawodnika rezerwowego. 
9.4.Zawody o Puchar Polski rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, oraz 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008r z późniejszymi 
zmianami. Zarządu PZPN - Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem 
Dyscyplinarnym PZPN. 
 
Art.10.Ostrzeżenia i wykluczenia. 
10.1.Orzecznictwo dyscyplinarne w stosunku do zawodników, szkoleniowców, działaczy, klubów w 
odniesieniu do wszystkich biorących udział w rozgrywkach pucharowych należy do właściwych Komisji 
Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN w oparciu o Regulamin Dyscypliny PZPN. 
10.2.Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarany: 
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▪ przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
▪ przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
▪ przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym itd.) - karą dyskwalifikacji w 

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

• puchar, 
• indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk, 

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

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

• nagrody pieniężne w wysokości po 1.500,00zł. 
15.4.Zarząd Pomorskiego ZPN odrębną uchwałą może uchwalić inne nagrody. 
 
Art.16.Stosowanie przepisów. 
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu 
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne. 
 
Art.17.Prawo interpretacji. 
17.1.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
17.2.W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w 
niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN, podjętych po 
uchwaleniu Regulaminu. 
17.3.Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane w formie aneksów. 
 
Art.18.Obowiązywanie. 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2016/2017 oraz odpowiednio na kolejne sezony rozgrywkowe. 
 
Art.19.Data zatwierdzenia 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 27.06.2016r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN 
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 785/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na 
sezon 2020/2021 i następne. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulamin rozgrywek o 
mistrzostwo IV ligi w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 2020/2021 i następne. 
 
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 785/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 

2020/2021 i następne. 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO IV LIGI  
W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET  

POMORSKIEGO ZPN 
na sezon 2020/2021 i następne 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Rozgrywki o mistrzostwo IV ligi w piłce nożnej kobiet prowadzone są przez Pomorski ZPN. 
2. Uczestniczące kluby w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi w piłce nożnej kobiet zobowiązane są 

posiadać aktywne konto poczty e-mail z domeną @pomorski-zpn.pl. Wszelka korespondencja 
pomiędzy klubami, a Pomorskim ZPN odbywa się za pośrednictwem tych skrzynek mailowych. 

 
§ 2 

Celem rozgrywek jest ustalenie ostatecznej kolejności drużyn w tabeli i na tej podstawie wyłonienie 
drużyny do awansu do III ligi kobiet oraz promocja i rozwój piłkarstwa kobiecego. 
 

§ 3 
1. Zawody o mistrzostwo IV ligi kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie z 

niniejszym regulaminem,  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy wynikające z 

Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w Piłkę Nożną Pomorskiego ZPN i obowiązujących przepisów 
PZPN. 

 
§ 4 

1. Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna. 
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż. 
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3. W uzasadnionych przypadkach Komisja ds. Rozgrywek może zdecydować o wprowadzeniu systemu 
czterorundowego. 

 
 

POTWIERDZENIE I UPRAWNIENIE DO GRY 
 

§ 5 
1. W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi kobiet, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych 

konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez 
Pomorski ZPN, a następnie uprawnione przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet. 

2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 
systemu Extranet. 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 
systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 

4. W rozgrywkach IV ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 16. rok życia. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej może 

uprawnić do gry w zespole seniorek zawodniczkę, która ukończyła 14 rok życia, po spełnieniu 
wszystkich poniższych warunków: 
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub 

lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w 
rozgrywkach seniorek, 

b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
6. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo IV 
ligi muszą być potwierdzone w systemie Extranet przez Pomorski ZPN, a następnie uprawnione 
przez organ prowadzący rozgrywki, z zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Zarządu 
PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników występujących w polskich 
klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach PZPN. 

 
§ 6 

Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do gry o 
mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami: 

a) jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze 
czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki); 

b) udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodniczek występujących na pozycji bramkarki); 

d) zawodniczka traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych 
spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy 
zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych); 

e) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodniczka może uczestniczyć w rozgrywkach klasy 
niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpiła w więcej niż 50% rozegranych 
oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy 
zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). 

 
§ 7 

1. W sprawach zakresu badań lekarskich zawodniczek mają zastosowanie postanowienia § 23-24 
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w 
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piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez zawodniczki orzeczeń lekarskich, potwierdza przed 
każdymi zawodami trener lub kierownik drużyny. 

2. Zawodniczki między 14 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie zgody 
rodzica (lub opiekuna prawnego) zamieszczonych na karcie amatora lub w kontrakcie. 

3. Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na 
skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem 
zgodnie z § 26 pkt. 1, 2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

4. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu z 
zawodów. 

 
§ 8 

W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym Pomorski 
ZPN celem dokonania zmiany w systemie Extranet. 
 
 

TABELA ROZGRYWEK 
 

§ 9 
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

• 3 punkty za zwycięstwo, 
• 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 
• 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 
§ 10 

1. W rozgrywkach IV ligi kobiet kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 
punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
1) przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 
tych drużyn, 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek, 

e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach 
f) z całego cyklu, 
g) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek, 
h) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu 

rozgrywek. 
2) przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między 

zainteresowanymi drużynami. 
3. W sytuacji, gdy decyzja właściwych władz administracyjnych skutkować będzie brakiem możliwości 

rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski lub części jej terytorium, 
rozgrywki mogą zostać zakończone pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów, na 
podstawie decyzji Zarządu Pomorskiego ZPN. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
kolejność zespołów w tabeli, w przypadku uzyskania równiej liczby punktów, ustala się według:  

a) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, 
b) przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu rozgrywek, 
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c) przy dalszej równości, mniejsza liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach z 
całego cyklu rozgrywek, 

d) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  
e) przy równej liczbie punktów w punkcie d) korzystniejsza różnica między zdobytymi i 

utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn 
f) przy dalszej równości w punkcie e, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn  

g) przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów we wszystkich spotkaniach w 
danym sezonie,  

h) przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe we wszystkich 
spotkaniach w danym sezonie,  

i) przy dalszej równości wyższa lokata w klasyfikacji fair play. 
 

§ 11 
1. Zwycięzca IV ligi kobiet awansuje do III ligi kobiet. 
2. W przypadku rezygnacji z awansu do III ligi przez drużynę zajmującej w tabeli końcowej pierwsze 

miejsce, prawo udziału w rozgrywkach III ligi kobiet uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe 
miejsce w rozgrywkach IV ligi kobiet. 

 
§ 12 

1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich IV ligi kobiet 
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, poniesie konsekwencje dyscyplinarne i finansowe zgodnie z 
taryfikatorem sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego 
ZPN w sezonie 2020/2021.  

2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej winy, 
zostaje automatycznie pozbawiona prawa udziału w następnej edycji rozgrywek IV ligi kobiet. 

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki dotychczasowych 

spotkań tej drużyny. 
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki 

uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery 
dla przeciwników. 

4. W przypadku niestawienia się drużyny do zawodów o karze decyduje organ prowadzący rozgrywki 
zgodnie z taryfikatorem sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną 
Pomorskiego ZPN w sezonie 2020/2021.  

 
 

BOISKA 
 

§ 13 
1. Zawody o mistrzostwo IV ligi kobiet mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie 

do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Weryfikację stadionów przeprowadza Pomorsk ZPN 
przed rozpoczęciem nowego sezonu. 

2. Zawody IV ligi kobiet mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy A z 
dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch 
„noszowych”) na czas trwania zawodów. Mogą to być również zweryfikowane boiska o sztucznej 
nawierzchni. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. 
Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi 
stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z 
przyjazdem na nie odbyte zawody. 

3. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy 
decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 
meczem sędziowie oraz obserwatorzy sędziów Pomorskiego ZPN mają obowiązek sprawdzenia 
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 
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4. Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący 
gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na 
stadionie i płycie boiska. 

5. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i polu gry 
zobowiązany jest do: 
a) zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej, 
b) zapewnienia miejsc wygodnych dla widzów (siedzących), 
c) opieki medycznej -  zgodnie  z postanowieniami §  25  ust. 4  pkt b) Uchwały nr  IX/140 z dnia 3 i 7 

lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, 
d) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierowników ekip i zawodników rezerwowych. 

6. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone z przyczyn 
niezależnych od obu klubów (zalanie boiska, opady śniegu itp.), spotkanie to należy rozegrać w 
terminie wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki. 

7. Koszty organizacji powtórzonego meczu ponosi gospodarz spotkania. 
 
 

ZASADY ROZGRYWEK 
 

§ 14 
1. Czas gry w rozgrywkach IV ligi kobiet wynosi 2x45 minut. 
2. Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo IV ligi kobiet uprawnione są do wymiany siedmiu 

zawodniczek przez cały czas trwania gry. 
3. Drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający stosowne uprawnienia obowiązujące w 

tej klasie rozgrywkowej zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich. 
Naruszenie niniejszego postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w 
odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich. 

4. Mecze IV ligi kobiet muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 
5. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym 

miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 
6. Na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić 

konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i wprowadzić do systemu 
Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. W tym 
przypadku przyjmuje się, że terminy meczów w opublikowanym terminarzu w systemie Extranet są 
obowiązujące. 

7. Ustala się, że mecze IV ligi kobiet będą odbywać się w sobotę lub niedzielę lub w razie konieczności w 
dni powszednie (traktowane jako jeden termin), przy czym dzień i godzinę rozpoczęcia spotkania 
ustala gospodarz. 

8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek gospodarza zawodów, a po pisemnej akceptacji przez 
drużynę gości, organ prowadzący rozgrywki może ustalić termin rozegrania meczu na inny dzień 
tygodnia lub inny termin. 

9. Organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo IV ligi kobiet na 
jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki wyznacza się obligatoryjnie na jeden 
termin i o jednakowej godzinie. 

10. Zawody IV ligi kobiet mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 11:00. Natomiast w dniu roboczym 
nie można wyznaczyć terminu wcześniej, niż o godzinie 15.00. Wyznaczając godzinę rozpoczęcia 
meczu, gospodarz winien uwzględniać odległość pomiędzy siedzibami obu zainteresowanych klubów. 

11. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19, U-17 oraz U-15 w piłce nożnej kobiet, a 
także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia 
zawodów na inny termin, na wniosek zainteresowanego klubu. 

 
§ 15 

W szczególnych sytuacjach, zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Pomorski ZPN. 
 

§ 16 
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1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN jako 
organu I instancji. Protesty do I instancji należy składać w terminie do 48 godz. po zakończeniu 
zawodów. 

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto Pomorskiego ZPN kaucji 
protestowej zgodnej z wytycznymi Pomorskiego ZPN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja 
podlega zwrotowi. 

3. Odwołania wnoszone do Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN jako organu II instancji 
należy składać najpóźniej w terminie 3 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji I instancji. 

4. Protesty nie potwierdzone o wpłaceniu kaucji protestowej lub odwołanie nie potwierdzone o 
wpłaceniu, na rachunek Pomorskiego ZPN, kaucji odwoławczej, nie będą rozpatrywane. W 
przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania, kaucja podlega zwrotowi. 

 
 

SĘDZIOWIE 
 

§ 17 
1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
2. Koszty ryczałtów sędziowskich pokrywa Pomorski ZPN. 
3. Jeżeli żaden z wyznaczonych sędziów związkowych z jakichkolwiek powodów nie stawi się na nie, 

należy postępować zgodnie z procedura opisaną w regulaminie rozgrywek mistrzowskich 
Pomorskiego ZPN i przepisach gry. 

4. Jeżeli żaden z wyznaczonych sędziów związkowych z jakichkolwiek powodów nie stawi się na 
zawody, kierownik drużyny gospodarzy co najmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia 
zawodów uzgadnia kandydatów do prowadzenia zawodów z kierownikiem drużyny gości. Jeżeli 
jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia zawodów. W 
innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone przez kierowników 
drużyn. 

5. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kierowników. Za dostarczenie właściwym władzom sprawozdania z 
takich zawodów odpowiedzialny jest organizator zawodów.  

6. Sędzia, który rozpoczął zawody, powinien je doprowadzić do końca. Wyjątek stanowi jedynie 
przypadek nagłej niedyspozycji sędziego, uniemożliwiającej mu dalsze prowadzenie zawodów. Jego 
funkcję przejmuje wówczas jeden z pozostałych członków zespołu sędziowskiego, w trybie opisanym 
w ust 7.  

7. Jeżeli wyznaczony na dane zawody sędzia z jakichkolwiek powodów nie stawi się na nie, nie może ich 
rozpocząć lub kontynuować, jego funkcję przejmuje: 
a) sędzia asystent nr 1 - jeśli na zawody wyznaczono dwóch lub trzech sędziów związkowych, 
b) sędzia techniczny - jeśli na zawody wyznaczono czterech sędziów związkowych (chyba, że 

Kolegium Sędziów zdecyduje inaczej dla danych zawodów). 
8. Drużyna ma prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać sędziemu protesty dotyczące 

tożsamości zawodników drużyny przeciwnej.   
9. Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany 

sędziemu (sędziemu technicznemu/asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). 
10. W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia 

protestu - to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość jest 
kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia. 

11. Sprawdzenie tożsamości zawodników odbywa się przed zawodami, w przerwie zawodów lub po 
zawodach - zależnie od momentu wpłynięcia protestu. Dokonuje tego sędzia w obecności 
zainteresowanego zawodnika oraz kierowników obu drużyn, którym przekazuje swoją opinię. Jeśli 
nie satysfakcjonuje ona drużyny wnoszącej protest lub potwierdza ona zasadność protestu, sędzia 
musi opisać całe zdarzenie w sprawozdaniu. 

12. W przypadku gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego 
faktu kierownikowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym 
meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje 
dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem. 
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§ 18 

1. Na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 
systemie extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. W przypadku braku 
możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie extranet spowodowanej awarią systemu 
kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania i 
dokonania jednocześnie zapisu o powodach odstąpienia od wypełnienia składu w systemie extranet. 
Za posiadanie druków (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie czy są 
gospodarzami, czy gośćmi. 

2. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą niż 7, to 
skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które są wpisane do 
składu w protokole z zawodów. 

3. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w zawodach, 
zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument tożsamości z 
fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub 
bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

4. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodniczek biorących udział w zawodach, następuje zgodnie z 
procedurą opisaną w par.17 pkt. 8-12.  

5. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz sprawozdania sędziego z zawodów w systemie 
Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych 
systemem sobota/niedziela - środa - sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz 
sprawozdania sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania. 

 
§ 19 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodniczek do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych 
numerów dla 18 podstawowych zawodniczek. Zawodniczki rozpoczynające grę (wychodzące w 
pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego -  liczba porządkowa (Lp.) - powinny 
być wpisane w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. 

2. Na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego kluby przekazują, za pośrednictwem systemu 
Extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodniczki i bramkarki (koszulka, 
spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie podstawowym jak i 
rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie podstawowym. 
Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie. 
a) drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W zawiadomieniu 

przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach w jakich zamierza 
wystąpić przed własną widownią; 

b) jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych 
kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana ubrać 
kostiumy o odmiennych barwach; 

c) bramkarki muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy 
również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennej 
barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych barwach od 
kolorów kostiumów zawodników. 

3. Nieprzestrzeganie przepisu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje odpowiedzialność 
dyscyplinarną winnego klubu.  

 
 

SPRAWY DYSCYPLINARNE 
 

§ 20 
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje się 

kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
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2. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich IV ligi kobiet otrzyma ostrzeżenie (żółtą 
kartkę) zostanie automatycznie ukarana według zasad: 
• przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 20 zł, 
• przy czwartym ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
• przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 40 zł, 
• przy ósmym ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
• przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 60 zł, 
• przy dwunastym ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
• przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą 

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. 
3. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
4. Kary pieniężne wymienione w pkt. 2 należy uiszczać na konto Pomorskiego ZPN. Wysokość kar 

ustala taryfikator sankcji finansowych Pomorskiego ZPN. 
5. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego z gry w 

wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona w prawach zawodnika zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

6. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru kar tej 
zawodniczki. W przypadku gdy: 
a) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego z gry 

(samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze co 
najmniej 2 meczów z zastrzeżeniem sytuacji w punkt 7 i 8. 

b) zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona  przez sędziego z gry 
(czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać udział 
w następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki. 

7. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona kartka) 
za następujące przewinienie: 
a) zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia 

bramki, jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków, 
które winno być ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę 
zawodniczki atakującej szansy zdobycia bramki, 

b) zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników 
bramki lub czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma, 

c) bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma piłkę 
poza własnym polem karnym. W przypadkach (tak zwanych akcjach ratunkowych) wymierza się 
automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji, a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym meczu 
żółta kartka zostaje wpisana do rejestru kar tej zawodniczki. 

8. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na: 
a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział w 

grze lub poza nią, 
b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza nim, to 

w opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym 
wymierza się za przewinienia określone pod literami a) i b), kary dyskwalifikacji od 3 meczów 
wzwyż lub karę dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary finansowej. 

9. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna się od 
meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie mogą być 
zmniejszone, zawieszone lub darowane. 

10. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych dla zawodniczek, do czasu wpłacenia 
stosownej kary pieniężnej - zawodniczka traci uprawnienia do gry i nie może uczestniczyć w 
spotkaniach mistrzowskich. Nie ma możliwości zamiany kary pieniężnej na karę dyskwalifikacji i 
odwrotnie. O wykonaniu kary decyduje udokumentowana data dokonania przelewu, przekazu lub 
osobista wpłata do kasy tego podmiotu, którego organ dyscyplinarny wymierzy karę. Kary finansowe 
należy wpłacać na konto Pomorskiego ZPN.   Klub zobowiązany jest do natychmiastowego 
przekazania za pośrednictwem faxu do Pomorskiego ZPN dowodu wpłaty za żółte kartki. Nie 
wykonanie powyższego rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną. 
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11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w 
której została wymierzona (IV ligi kobiet). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 
mistrzowskie IV ligi kobiet. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć w 
rozgrywkach mistrzowskich IV ligi kobiet. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary 
dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu, którego termin był ustalony zgodnie z 
terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na 
późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). 
W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodniczki 
żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane, bierze się pod 
uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę. 

12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 
automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek. 

13. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości 
kolejnej opłaty za żółte kartki. 

14. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli w wyniku 
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy 
udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono przepisy gry 
w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (ż. k.) lub 
wykluczył z gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być wymierzona tej 
zawodniczce, która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej, która została 
napomniana lub wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną zawodniczką). 

15. W przypadku innych sprawy dyscyplinarnych nieuregulowanych niniejszym regulaminem 
zastosowanie ma Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

 
§ 21 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego PZPN. 
 

§ 22 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2020/2021 oraz odpowiednio na kolejne sezony rozgrywkowe.  
 

§ 23 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 10.08.2020 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 786/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej Pomorskiego 
ZPN na sezon 2020/2021 i następne. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulaminu rozgrywek 
wojewódzkiej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 2020/2021 i następne. 
 
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 786/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej Pomorskiego 

ZPN na sezon 2020/2021 i następne. 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK  
WOJEWÓDZKIEJ LIGI JUNIOREK U-15 W PIŁCE NOŻNEJ   

POMORSKIEGO ZPN 
na sezon 2020/2021 i następne 

 
 

§ 1 Cel rozgrywek. 
Celem rozgrywek jest: 
• popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce, 
• podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 
• sportowa rywalizacja drużyn na terenie działania Pomorskiego ZPN - liga wojewódzka. 
• wyłonienie klubowego Mistrza Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15. 
 
 

§ 2. Organizacja rozgrywek. 
1. Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN przy współpracy z Komisją ds. 

Piłkarstwa Kobiecego.  
2. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.  
3. System współzawodnictwa ma na celu wyłonienie najlepszych 2 drużyn w województwie 

awansujących do Centralnej Ligi Juniorek U-15. Drużyny te zostaną wyłonione po rundzie jesiennej.  
4. Drużyny, które nie uzyskały awansu do rozgrywek centralnych kontynuują rozgrywki w rundzie 

wiosennej.  
5. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach CLJ U-15 przez drużynę lub drużyny zajmujące w 

tabeli końcowej po rundzie jesiennej Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 miejsca 1. i 2., prawo udziału 
w rozgrywkach CLJ U-15 uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne najwyższe miejsce w 
rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15. 

 
 

§ 3. Uczestnictwo. 
1. Kluby mogą zgłaszać się do rozgrywek na dany sezon w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 

czerwca każdego roku. Zgłoszenie następuje na formularzu online udostępnionym przez Pomorski 
ZPN. Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów. 

2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2006-2008. 
3. Limit meczów dla zawodniczek we wszystkich rozgrywkach klubowych w sezonie wynosi 40 

spotkań.  
4. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 prowadzone będą w systemie Extranet. Za 

pośrednictwem niniejszego systemu prowadzone będą: terminarz, wyniki i tabele zawodów, 
rejestracja zawodniczek, wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar. 

5. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy 
nowego klubu.  

6. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną ze 
zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.  
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7. Zawodniczki są zobowiązane do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym 
bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres 
12 miesięcy od daty wydania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr 
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
Fakt złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami 
trener bądź kierownik drużyny.  

8. Na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 
systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. W przypadku braku 
możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet spowodowanej awarią systemu 
kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania i 
dokonania jednocześnie zapisu o powodach odstąpienia od wypełnienia składu w systemie Extranet. 
Za posiadanie druków (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie czy są 
gospodarzami, czy gośćmi. 

9. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do gry 
o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami: 
a) jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze 
czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki); 

b) udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodniczek występujących na pozycji bramkarki) 

 
 

§ 4. Regulamin Rozgrywek. 
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodniczek. 
2. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną. (m.in. drużyny w 

składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje przepis o 
„spalonym”). 

3. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max. 18 zawodniczek. 
4. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodniczek (w tym bramkarki) bez prawa 

ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany. 
5. Zawodniczki mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające wymogi 

przepisów gry w piłkę nożną. 
6. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze. 
7. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5. 
8. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych kolorach. 
9. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 min z przerwą do 15 minut. 
10. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera, bądź instruktora 

posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. 
11. Mecze winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub sztucznych zweryfikowanych do 

minimum klasy A. 
12. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, gospodarz zawodów wpisany do 

terminarza na pierwszym miejscu. 
13. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy, którego zawody nie 

odbyły się - ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone przepisami 
związkowymi. 

14. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w 
osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z 
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Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej, 
potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który 
składa sędziemu zawodów. 

15. Podczas rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 obowiązują następujące zasady punktowania: 
• za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt, 
• za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt, 
• za przegraną 0 pkt. 

16. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
1) przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 
tych drużyn, 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w danym 
sezonie, 

e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w 
danym sezonie, 

f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie, 
g) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w danym sezonie. 

2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między 
zainteresowanymi drużynami. 

17. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 
rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po 
ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 
punktów. 

18. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 
rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą 
anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. 

19. W przypadkach, o których mowa w § 4. pkt. 16 i 17 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Pomorskiego ZPN z tytułu poniesionych wydatków 
związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach. 

20. Zawody mistrzowskie na poziomie wojewódzkim rozgrywane są w terminach i godzinach 
wyznaczonych przez Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN i podanych zainteresowanym klubom 
w oficjalnym terminarzu. O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany powiadomić 
najpóźniej 14 dni przed meczem Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN po uprzednim uzyskaniu 
zgody przeciwnika i wprowadzeniu zmiany w systemie Extranet. 

21. Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione w terminarzach na 
pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce rozegrania zawodów 
na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym organ prowadzący rozgrywki i przeciwników 
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy. 

22. Powołanie co najmniej dwóch i więcej zawodniczek jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji 
(PZPN lub Pomorskiego ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w 
oficjalnych zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin na wniosek 
zainteresowanego klubu. 

23. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN, a drugą Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN.  

24. Protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, a 
odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 4 dni od dnia podjęcia decyzji w pierwszej 
instancji.  

25. Obsadę sędziowską zapewnia Pomorski ZPN. 
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26. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet w terminie 48 
godzin od zakończenia zawodów. 

27. Niestawienie się drużyny na zawodach podlegać będzie karze zgodnie z Taryfikatorem Sankcji 
Finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 
2020/2021. 

 
 

§ 5. Sprawy dyscyplinarne. 
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz sędziów, 

obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz 
niniejszym Regulaminie. 

2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia 
porządku. 

3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić 
oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej. 

4. Kary dyscyplinarne wymierzone ilością meczów za przewinienia popełnione w tych rozgrywkach 
muszą być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

5. W meczach Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę 
nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje: 
a) zawodniczka, która została ukarana trzecim napomnieniem (żółta kartka) w sezonie nie może 

wystąpić w następnym meczu, 
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta, a konsekwencji 

czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu, 
c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona z gry 

(czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry w danym i następnym meczu, 
d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta od gry w 

danym oraz kolejnym meczu, 
e) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia i rodzaju 

przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego ZPN. 
6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 

automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek. 
 
 

§ 6. 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.  

 
 

§ 7. Obowiązywanie. 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2020/2021 i odpowiednio na kolejne sezony.  
 
 

§ 8. Data zatwierdzenia 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 10.08.2020 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi młodziczek U-13 w piłce nożnej 
Pomorskiego ZPN na sezon 2020/2021 i następne. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulaminu rozgrywek 
wojewódzkiej ligi młodziczek U-13 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 2020/2021 i następne. 
 
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 787/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu rozgrywek wojewódzkiej ligi młodziczek U-13 w piłce nożnej Pomorskiego ZPN na sezon 

2020/2021 i następne. 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK  
WOJEWÓDZKIEJ LIGI MŁODZICZEK U-13 W PIŁCE NOŻNEJ   

POMORSKIEGO ZPN 
na sezon 2020/2021 i następne 

 
 

§ 1 Cel rozgrywek. 
Celem rozgrywek jest: 
• popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce, 
• podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 
• sportowa rywalizacja drużyn na terenie działania Pomorskiego ZPN - liga wojewódzka, 
• wyłonienie klubowego Mistrza Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13. 
 
 

§ 2. Organizacja rozgrywek. 
1. Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN przy współpracy z Komisją ds. 

Piłkarstwa Kobiecego.  
2. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13 prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.  
3. System współzawodnictwa ma na celu wyłonienie najlepszych 2 drużyn w województwie 

awansujących do rozgrywek międzywojewódzkich o Klubowe Mistrzostwo Polski Dziewcząt U-13. 
Drużyny te zostaną wyłonione po rundzie jesiennej.  

4. Drużyny, które nie uzyskały awansu do rozgrywek międzywojewódzkich kontynuują rozgrywki w 
rundzie wiosennej.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach międzywojewódzkich przez drużynę lub drużyny 
zajmujące w tabeli końcowej po rundzie jesiennej Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13 miejsca 1. i 2., 
prawo udziału w rozgrywkach międzywojewódzkich uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne 
najwyższe miejsce w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13. 

 
 

§ 3. Uczestnictwo. 
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1. Kluby mogą zgłaszać się do rozgrywek na dany sezon w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 
czerwca każdego roku. Zgłoszenie następuje na formularzu online udostępnionym przez Pomorski 
ZPN. Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów. 

2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2008-2010. 
3. Limit meczów dla zawodniczek we wszystkich rozgrywkach klubowych w sezonie wynosi 40 

spotkań.  
4. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13 prowadzone będą w systemie Extranet. Za 

pośrednictwem niniejszego systemu prowadzone będą: terminarz, wyniki i tabele zawodów, 
rejestracja zawodniczek, wypełnianie sprawozdań sędziowskich. 

5. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, może reprezentować barwy 
nowego klubu.  

6. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną ze 
zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.  

7. Zawodniczki są zobowiązane do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym 
bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres 
12 miesięcy od daty wydania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr 
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
Fakt złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami 
trener bądź kierownik drużyny.  

8. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 
systemie extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. W przypadku braku 
możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie extranet spowodowanej awarią systemu 
kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania i 
dokonania jednocześnie zapisu o powodach odstąpienia od wypełnienia składu w systemie extranet. 
Za posiadanie druków (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie czy są 
gospodarzami, czy gośćmi. 

9. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do 
gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami: 
a) jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze 
czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki); 

b) udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodniczek występujących na pozycji bramkarki). 

 
 

§ 4. Regulamin Rozgrywek. 
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodniczek, ale w 

poszczególnych meczach może występować maksymalnie 14. 
2. Boiska: Na boisku ligowym wyznacza się pole pomiędzy pola karnymi: długość 65-73m, szerokość 

55-68m. Pole karne oznacza się w odległości 9m od linii bramkowej o długości 23m/po 9 m w bok od 
każdego słupka bramki. Bramki 5m x 2m. 

3. Mecze rozgrywane są w składach 9-osobowych (1 + 8). 
4. Obowiązuje przepis o „spalonym”. 
5. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4. 
6. Drużyny muszą posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów. 
7. Dozwolona jest dowolna liczba zmian, tzw. zmiany powrotne przy strefie technicznej boisk. 
8. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach lankach tzn. z „laną” podeszwą. 
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9. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze. 
10. Czas gry: 2x30 minut z przerwą do 15 minut. 
11. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera, bądź instruktora 

posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. 
12. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2, 3, 5 minut (kary 

stopniowane) lub całkowite wykluczenie z meczu - czerwona kartka. O karze decyduje sędzia 
delegowany na dane spotkanie. Wykluczenie za faul taktyczny powoduje odsunięcie od gry w danym 
meczu, natomiast wysokość kar za wykluczenia z innej przyczyny uzależniona jest od stopnia i 
rodzaju przewinienia i podlega jurysdykcji Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN.  

13. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w 
osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z 
Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej 
- potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który 
składa sędziemu zawodów. 

14. Podczas rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-13 obowiązują następujące zasady 
punktowania: 
• za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt, 
• za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt, 
• za przegraną 0 pkt. 

15. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
1) przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach, 
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich rozegranych 

meczach, 
e) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów we wszystkich rozegranych 

meczach, 
f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w rozegranych 

meczach. 
2) przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między 

zainteresowanymi drużynami. 
16. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 

rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po 
ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 
punktów. 

17. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po 
rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą 
anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. 

18. W przypadkach, o których mowa w pkt. 16 i 17 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z tytułu 
poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych 
rozgrywkach. 

19. Zawody mistrzowskie na poziomie wojewódzkim rozgrywane są w terminach i godzinach 
wyznaczonych przez Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN i podanych zainteresowanym klubom 
w oficjalnym terminarzu. 

20. W przypadku zmiany terminu gospodarz meczu jest zobowiązany powiadomić najpóźniej 14 dni 
przed meczem, z wykorzystaniem systemu Extranet Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN po 
uprzednim uzyskaniu zgody przeciwnika. 

21. Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione w terminarzach na 
pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce rozegrania zawodów 
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na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym organ prowadzący rozgrywki i przeciwników 
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy. 

22. Powołanie co najmniej dwóch i więcej zawodniczek jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji 
(PZPN, Pomorskiego ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w 
oficjalnych zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin na wniosek 
zainteresowanego klubu. 

23. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN, a drugą Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN.  

24. Protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, a 
odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 4 dni od dnia podjęcia decyzji w pierwszej 
instancji.  

25. Obsadę sędziowską zapewnia Pomorski ZPN. 
26. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet w terminie 48 

godzin od zakończenia zawodów. 
27. Niestawienie się drużyny na zawodach podlegać będzie karze zgodnie z Taryfikatorem Sankcji 

Finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego związku Piłki Nożnej w 
sezonie 2020/2021.  

 
 

§ 5. 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.  

 
 

§ 6. Obowiązywanie. 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2020/2021 i odpowiednio na kolejne sezony.  
 
 

§ 7. Data zatwierdzenia 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 10.08.2020 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 788/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek „Pomorskie mistrzostwa orliczek U-11” na sezon 2020/2021 
i następne. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulaminu rozgrywek 
„Pomorskie mistrzostwa orliczek U-11” na sezon 2020/2021 i następne. 
 
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 788/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu rozgrywek „Pomorskie mistrzostwa orliczek U-11” na sezon 2020/2021 i następne. 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK  

„POMORSKIE MISTRZOSTWA ORLICZEK U-11”   
na sezon 2020/2021 i następne 

 
 

§ 1 Cel rozgrywek. 
Celem rozgrywek jest: 
• popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej dziewcząt w Polsce, 
• podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek, 
• tworzenie współzawodnictwa dla drużyn klubowych, szkolnych na poziomie Pomorskiego ZPN, 
• wyłonienie Pomorskiego Mistrza Orliczek, 
• stworzenie odpowiedniej piramidy szkoleniowej dla rozwoju klubowej piłki nożnej kobiet w Polsce. 
 
 

§ 2. Terminy oraz zgłoszenie. 
1. Planowane terminy turniejów: 

• wrzesień 2020 - czerwiec 2021, 
2. Zgłoszenie do udziału: 

• zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 30 czerwca 2020 r. 
• zgłoszenia drużyny należy przesyłać na adres e-mail: pilkakobieca@pomorski-zpn.pl. 

 
 

§ 3. Zasady udziału. 
1. Informacje podstawowe: 

• w rozgrywkach mogą wziąć udział dziewczęta z rocznika 2010 i młodsze, 
• w rozgrywkach mogą brać udział kluby sportowe zrzeszone w Pomorskim ZPN oraz drużyny 

szkolne, 
• kadra zespołu może liczyć maksymalnie 14 zawodniczek. 

2. Warunkiem dopuszczenia zawodniczek do rozgrywek jest: 
a) w przypadku klubu zrzeszonego w Pomorskim ZPN jest posiadanie: 

• protokołu meczowego, 
• ważnej legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 
• aktualnych badań lekarskich: karta zdrowia, lista potwierdzona przez lekarza, 
• pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach, 
• ubezpieczenie NNW dla wszystkich zawodników. 

b) w przypadku zespołu szkolnego jest posiadanie: 
• listy zawodniczek potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły wraz z oświadczeniem, że dane 

dziecko jest uczniem konkretnej szkoły, 
• ważnej legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 
• aktualnych badań lekarskich: karta zdrowia i/lub listy potwierdzonej przez lekarza i 

oświadczenie rodziców o stanie zdrowia, 
• pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach. 

 
 

§ 4. System gier oraz przepisy gry: 
1. Schemat rozgrywek: 

mailto:pilkakobieca@pomorski-zpn.pl
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• zależności od ilości zgłoszonych zespołów min. 4 turnieje. 
2. Przepisy gry (zgodnie z unifikacją PZPN): 

a) liczba zawodniczek: 7x7 (6 zawodniczek w polu+ bramkarka), 
b) rozmiar bramki: 5m x 2m, 
c) rozmiar piłki: 4, 
d) czas gry: przy 6 meczach w turnieju: 2x8 minut lub 2x10 w zależności od ilości meczy w danym 

turnieju. Dopuszcza się łączny czas gry meczu bez zmiany strony boiska np. 10, 15 maksymalnie 
20 minut. 

e) wymiary boiska 50m-60m x 26m-30m, 
f) zmiany hokejowe, 
g) kary: 1,2 lub 3 minuty, 
h) rzut karny: 9 metrów, 
i) rzuty wolne: bramkę można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, odległość muru - 5m, 
j) wrzut z autu: zawodniczka samodzielnie wprowadza piłkę nogą, nie można zdobyć gola 

bezpośrednio z autu; odległość przeciwnika od piłki wynosi 3m, 
k) rzut od bramki: bramkarka wprowadza piłkę ręką tylko do połowy boiska, 
l) bramkarka po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy; piłka 

wprowadzona do gry przez bramkarza nie może przekroczyć linii środkowej boiska, 
m) obowiązkowe jest posiadanie ochraniaczy. 

 
 

§ 5. Przepisy końcowe. 
1. Udział w turniejach jest bezpłatny, 
2. Obsługę medyczną zapewnia gospodarz turnieju. 
3. Drużyny przyjeżdżają na zawody na koszt własny. 
4. Obsadę sędziowską zapewnia Pomorski ZPN. 
5. Niestawienie się drużyny na turnieju podlegać będzie sankcji zgodnie z Taryfikatorem Sankcji 

Finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 
2019/2020. 

 
 

§ 6. Stosowanie przepisów. 
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Uchwały nr 
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, a 
decyzję podejmuje Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
 

§ 7. 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. 

 
 

§ 8. Obowiązywanie. 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2020/2021 i odpowiednio na kolejne sezony.  
 
 

§ 9. Data zatwierdzenia 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 10.08.2020 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 789/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek „Pomorskie mistrzostwa żaczki U-9” na sezon 2020/2021 i 

następne. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulaminu rozgrywek 
„Pomorskie mistrzostwa żaczki U-11” na sezon 2020/2021 i następne. 
 
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 789/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu rozgrywek „Pomorskie mistrzostwa żaczki U-9” na sezon 2020/2021 i następne. 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK  

„POMORSKIE MISTRZOSTWA ŻACZKI U-9”   
na sezon 2020/2021 i następne 

 
 

§ 1 Cel rozgrywek. 
Celem rozgrywek jest: 
• popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej dziewcząt w Polsce,  
• podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,  
• tworzenie współzawodnictwa dla drużyn klubowych, szkolnych na poziomie Pomorskiego ZPN, 
• tworzenie odpowiedniej piramidy szkoleniowej dla rozwoju klubowej piłki nożnej kobiet w Polsce. 
 
 

§ 2 Terminy oraz zgłoszenie. 
1. Planowane terminy turniejów: 

• wrzesień 2020 - czerwiec 2021, 
2. Zgłoszenie do udziału: 

• zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 30 czerwca 2020 r. 
• zgłoszenie następuje na formularzu online udostępniony przez Pomorski ZPN. 

 
 

§ 3 Zasady udziału. 
1. Podstawowe informacje: 

• w rozgrywkach mogą wziąć udział dziewczęta z rocznika 2012 i młodsze, 
• w rozgrywkach mogą brać udział kluby sportowe zrzeszone w Pomorskim ZPN oraz drużyny 

szkolne, 
• kadra zespołu może liczyć maksymalnie 10 zawodniczek. 

2. Warunkiem dopuszczenia zawodniczek do rozgrywek jest: 
a) w przypadku klubu zrzeszonego w Pomorskim Związku Piłki Nożnej: 
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• posiadanie protokołu meczowego, 
• posiadanie ważnej legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 
• posiadanie aktualnych badań lekarskich: karta zdrowia, lista potwierdzona przez lekarza, 
• posiadanie pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach, 
• posiadanie ubezpieczenie NNW dla wszystkich zawodników. 

b) w przypadku zespołu szkolnego: 
• posiadanie listy zawodniczek potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły wraz z oświadczeniem, 

że dane dziecko jest uczniem konkretnej szkoły, 
• posiadanie ważnej legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 
• posiadanie aktualnych badań lekarskich: karta zdrowia lub listy potwierdzonej przez lekarza 

i oświadczenie rodziców o stanie zdrowia, 
• pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach. 

 
 

§ 4 System gier oraz przepisy gry. 
1. Schemat rozgrywek: 

• w zależności od ilości zgłoszonych zespołów min. 4 turnieje. 
2. Przepisy gry (zgodnie z unifikacją PZPN): 

a) liczba zawodniczek: 5x5 (4 zawodniczki w polu+ bramkarka),  
b) rozmiar bramki: 3x1,55 m, 
c) rozmiar piłki: 4/3, 
d) czas gry: zgodnie z wytycznymi unifikacji kategorii żak U-9, 
e) wymiary boiska 40-46m x 26-30m, 
f) zmiany hokejowe, 
g) kary: zmiana zawodniczki ukaranej na 2 min - zespół gra w komplecie, 
h) rzut karny: 7 metrów, 
i) rzuty wolne: bramkę można zdobyć TYLKO z połowy przeciwnika, odległość muru- 5 metrów, 
j) wrzut z autu: zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą, nie można zdobyć gola 

bezpośrednio z autu; odległość przeciwnika od piłki wynosi 3m, 
k) rzut od bramki: bramkarka wprowadza piłkę TYLKO do połowy boiska, 
l) bramkarka po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy; piłka 

wprowadzona do gry przez bramkarza nie może przekroczyć linii środkowej boiska, 
m) obowiązkowe jest posiadanie ochraniaczy. 

  
 

§ 5 Przepisy końcowe. 
1. Udział w turniejach jest bezpłatny. 
2. Obsługę medyczną zapewnia gospodarz turnieju. 
3. Drużyny przyjeżdżają na zawody we własnym zakresie. 
4. Obsadę sędziowską zabezpiecza Pomorski ZPN. 
5. Niestawienie się drużyny na turnieju podlegać będzie sankcji zgodnie z Taryfikatorem Sankcji 

Finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 
2020/2021. 

    
 

§ 6. 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.  

 
 

§ 8. Obowiązywanie. 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2020/2021 i odpowiednio na kolejne sezony.  
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§ 9. Data zatwierdzenia 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 10.08.2020 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 41 - 

Uchwała nr 790/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia schematu i terminarza rozgrywek o Puchar Polski kobiet na szczeblu Pomorskiego 
ZPN w sezonie 2020/2021. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się schemat i terminarz 
rozgrywek o Puchar Polski kobiet na szczeblu Pomorskiego ZPN w sezonie 2020/2021. 
 
II.Jednolity tekst dokumentu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 790/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia 
schematu i terminarza rozgrywek o Puchar Polski kobiet na szczeblu Pomorskiego ZPN w sezonie 

2020/2021. 
 

Załącznik do Uchwały Zarządu P ZPN nr V/57 z dnia 25.06. 2020 roku 
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski Kobiet na sezon 2010/2021 

 

 
SYATEM I TERMINARZ ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI KOBIET  

na szczeblu Pomorskiego ZPN    
w sezonie 2020/2021 

 
 

I. SYSTEM ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH 
 
1. RUNDA (termin 22/23 sierpień 2020). 
1.1. W pierwszej rundzie uczestniczą drużyny IV ligi kobiet oraz drużyny Juniorek U-17. 
1.2. 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  
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Mecz nr 4  Drużyna nr 7  Drużyna nr 8  

 
2. RUNDA  1/4 finału (termin 02 wrzesień 2020). 
2.1. W drugim etapie uczestniczą drużyny wyłonione w rundzie 1 oraz drużyny III ligi kobiet. 
2.2. Losowanie par rundy 2 odbywa się z 1 koszyka. 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

Mecz nr 5 Drużyna nr 1  Drużyna nr 2  

Mecz nr 6 Drużyna nr 3  Drużyna nr 4  

Mecz nr 7 Drużyna nr 5  Drużyna nr 6  

Mecz nr 8 Drużyna nr 7  Drużyna nr 8  

 
3. RUNDA   1/2 finału (termin 16 wrzesień 2020). 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

Mecz nr 9 Zwycięzca meczu nr  5 Zwycięzca meczu nr 6 

Mecz nr 10 Zwycięzca meczu nr 7 Zwycięzca meczu nr 8 

 
4. RUNDA  finał (termin 30 wrzesień 2020). 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

Mecz nr 11 Zwycięzca meczu nr 9  Zwycięzca meczu nr 10  

 
 

II. MIEJSCE SPOTKANIA FINAŁOWEGO 
Wojewódzki Finał Pucharu Polski kobiet w sezonie 2020/2021 odbędzie się 30.09.2020 r. w Rusocinie. 
 
 

III. STOSOWANIE PRZEPISÓW 
W sprawach nieujętych w Regulaminie Rozgrywek o Puchar Polski kobiet w sezonie 2020/2021 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 
Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne. 

 
 

IV. DATA ZATWIERDZENIA 
Niniejsze przepisy zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 10.08.2020 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 791/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia zmian i poprawek w załączniku Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę 
nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne - „Taryfikator sankcji finansowych dotyczących 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2020/2021”. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w przepisach „Taryfikator sankcji 
finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2020/2021” 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w punkcie A1 dodaje się przepis e) w brzmieniu: „IV liga kobiet - 200,00zł”, 
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2) w punkcie A2 dodaje się przepis e) w brzmieniu: „IV liga kobiet - 500,00zł”, 
3) dotychczasowy punkt A3 g) w brzmieniu: „w rozgrywkach III ligi kobiet - 400,00zł” otrzymuje nowe 
brzmienie: „w rozgrywkach IV ligi kobiet - 400,00zł.” 
4) dotychczasowy punkt A3 h) w brzmieniu: „w rozgrywkach juniorek U-13 i U-11 - 200,00zł” otrzymuje 
nowe brzmienie „w rozgrywkach juniorek U-15, U-13,U-11, U-9 - 200,00zł”. 
5) dotychczasowy punkt rozdział II d) w brzmieniu: „w przypadku zespołu klubu III ligi kobiet i 
zespołów dziecięcych” otrzymuje nowe brzmienie: „w przypadku zespołu klubu IV ligi kobiet i zespołów 
dziecięcych”. 
 
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek oraz przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 791/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski Pomorskiego ZPN  

na sezon 2016/2017 i następne. 
 

TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH 
DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ  

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
w sezonie 2020/2021 

 
Rozdział I. 

 
A. Sankcje orzekane przez Komisje ds. Rozgrywek w związku z naruszeniem przepisów Regulaminów 
rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020: 
 
1.Za wycofanie drużyny zgłoszonej i zapisanej do rozgrywek, ale przed rozpoczęciem rozgrywek, 
wymierza się klubom sankcję regulaminową w postaci kary finansowej w następujących wysokościach: 

a) w IV lidze - 1.000,00zł, 

b) w klasie Okręgowej - 500,00zł, 

c) w klasie A - 400,00zł, 

d) w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B - 350,00zł, 

e) w IV lidze kobiet - 200,00zł, 

f) w pozostałych klasach rozgrywkowych - 200,00zł, 

 
2.Za wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania wymierza się klubom sankcję regulaminową 
w postaci kary finansowej w następujących wysokościach: 

a) w IV lidze - 2.000,00zł, 

b) w klasie Okręgowej - 1.000,00zł, 

c) w klasie A - 700,00zł, 

d) w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B - 500,00zł, 

e) w IV lidze kobiet - 500,00zł, 

f) w pozostałych klasach rozgrywkowych - 300,00zł, 
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3.W przypadku niestawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie lub pucharowych, klub 
którego drużyna nie stawiła się do zawodów zostaje ukarana karą finansową w wysokości: 

a) w IV lidze - 1.000,00zł, 

b) w klasie Okręgowej - 600,00zł, 

c) w klasie A - 500,00zł, 

d) w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B - 400,00zł, 

e) w rozgrywkach junior C i D - 300,00zł, 

f) w rozgrywkach junior E, F i G (za turniej) - 200,00zł, 

g) w rozgrywkach IV ligi kobiet - 400,00zł, 

h) w rozgrywkach juniorek U-15, U-13, U-11, U-9 - 200,00zł, 

W przypadku niestawienia się do zawodów w terminach trzech ostatnich kolejek sezonu, kara zostaje 
podwojona (nie dotyczy rozgrywek turniejowych). 
 
4.Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy, którego zawody nie 
odbyły się, podlega sankcji regulaminowej w postaci kary finansowej w następujących wysokościach: 

a) w IV lidze - 1.000,00zł, 

b) w klasie Okręgowej - 600,00zł, 

c) w pozostałych klasach rozgrywkowych - 300,00zł, 

oraz zobowiązany jest do zwrotu kosztów przejazdu dla drużyny przeciwnej, jeśli drużyna ta zgłosi takie 
żądanie. 
 
5.Klub, który nie dopełnił obowiązków ciążących na organizatorze zawodów, polegający na braku 
podczas zawodów osoby odpowiedzialnej za opiekę sanitarno-medyczną, noszy wraz z obsługą 
odpowiednio oznakowaną, podlega sankcji regulaminowej w postaci kary finansowej w następujących 
wysokościach: 

a) w IV lidze - 200,00zł, 

b) w klasie Okręgowej - 150,00zł, 

c) w pozostałych klasach rozgrywkowych - 100,00zł, 

 
B. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organy prowadzące rozgrywki mogą obniżyć wysokość lub 
odstąpić od wymierzenia sankcji wynikających z przepisów punktu A. 
 

Rozdział II. 
 

Sankcje orzekane przez Komisję Dyscyplinarną w związku z naruszeniem przepisów w sprawie braku 
obecności trenera na zawodach lub braku licencji trenerskiej uprawniającej do prowadzenia zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej Pomorskiego ZPN: 
a) w przypadku klubu IV ligi: 

• pierwszy mecz - kara pieniężna - 1.200,00zł, 
• drugi mecz - kara pieniężna - 1.800,00zł, 
• trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego; 

b) w przypadku klubu klasy Okręgowej, ligi i klasy wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych i 
młodzieżowych: 
• pierwszy mecz - kara pieniężna - 700,00zł, 
• drugi mecz - kara pieniężna - 1.200,00zł, 
• trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego; 

c) w przypadku klubu klasy A i klasy B: 
• pierwszy mecz - kara pieniężna - 400,00zł, 
• drugi mecz - kara pieniężna - 600,00zł, 
• trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego. 

d) w przypadku zespołu klubu IV ligi kobiet i zespołów dziecięcych: 
• pierwszy mecz - kara pieniężna - 100,00zł, 
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• drugi mecz - kara pieniężna - 200,00zł, 
• trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego. 

 
Rozdział III. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 792/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia obserwatora sędziów III ligi i klas niższych na sezon 2020/2021. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako obserwatora sędziów III ligi i klas 
niższych na sezon 2020/2021 zatwierdzony zostaje Sylwester Tuszer. 
 
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 793/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
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w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i organów statutowych Pomorskiego ZPN za 
lata 2016-2020. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 1) i 19) Statutu Pomorskiego ZPN, postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdzone zostają sprawozdania z działalności w 
latach 2016-2020 następujących organów związkowych: 

1) Zarządu, 
2) Rzecznika Etyki, 
3) Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, 
4) Piłkarskiego Sądu Polubownego, 
5) Komisji ds. Rozgrywek, 
6) Komisji ds. Licencji Klubowych, 
7) Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych, 
8) Zarządu Kolegium Sędziów, 
9) Komisji Licencji Sędziowskich, 
10) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 
11) Komisji Dyscyplinarnej, 
12) Komisji Futsalu i Piłki Plażowej, 
13) Związkowej Komisji Odwoławczej, 
14) Komisji ds. Szkolenia, 
15) Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego, 
16) Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego, 
17) Rady Trenerów, 
18) Komisji Licencji Trenerskich, 
19) Komisji ds. Odznaczeń, 
20) Komisji Grantowa, 
21) Komisji Finansowej, 
22) Zarządu Klubu Seniora, 
23) Podokręgu Słupskiego, 
24) Podokręgu Malborskiego, 
25) Biura Pomorskiego ZPN. 

  
II.Zobowiązuje się dyrektora Biura Związku do rozesłania przedmiotowych sprawozdań Delegatom 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN  
 
III.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 793/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac i działalności Zarządu i organów statutowych Pomorskiego ZPN 

za lata 2016-2020. 
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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI 

NOŻNEJ 

ZA LATA 2016-2020 
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Szanowni Państwo, 
 

Prezentując Wam sprawozdanie obejmujące okres 

mijającej kadencji, pragnę na wstępnie podziękować 

wszystkim, którzy uczestniczyli w szeroko pojętych 

pracach Związku. Dziękuję członkom Komisji, Zespołów, 

którzy społecznie poświęcali swój czas, a bez których 

zaangażowania nie byłoby możliwe prowadzenie 

rozgrywek. Dziękuję również przedstawicielom Klubów, 

których sugestie i pomysły chętnie wdrażaliśmy w życie. 

Sprawozdanie zawiera wiele danych statystycznych, 

liczb. Warto jednak zauważyć ogólny trend, który rysuje 

się z tego obrazu. Pomorski Związek Piłki Nożnej funkcjonuje sprawniej, będąc partnerem, nie 

zarządcą. To nasza wspólna praca – struktur związkowych i ludzi działających w klubach.  

Wierzę, że ten kierunek będzie utrzymany w równie dobrej i partnerskiej atmosferze. 

Mimo, że ostatni rok kadencji (2020) był nietypowy i wymagał wielu niestandardowych 

rozwiązań, udało nam się wybrnąć z tej niezwykle trudnej sytuacji w sposób, który budził 

najmniej kontrowersji.  Sezon zakończył się przedwcześnie po jednej, jesiennej, rundzie 

(odzwierciedlają to statystyki poszczególnych Komisji), klasyfikacja końcowa uwzględniała 

awanse, bez spadków. Sytuacja na świecie i w Polsce odbiła się również na gospodarce, a co za 

tym idzie na finansowaniu sportu. Szczęśliwie (poza dwoma klubami) Kluby Pomorskiego 

Związku Piłki Nożnej przetrwały tę „burzę” i nadal uczestniczą w sportowej rywalizacji. Sport 

jest tym, co daje nam poczucie normalności, co napędza nas do działania. Życzę, zatem nam 

wszystkim, abyśmy bez przeszkód mogli poświęcać się wspólnej pasji, jaką jest piłka nożna.  

Zapraszam Państwa do lektury i analizy sprawozdania z działalności Pomorskiego 

Związku Piłki Nożnej w latach 2016-2020. 

 
 

Prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
              (-) Radosław Michalski 
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SCHEMAT STRUKTURY STATUTOWO-ORGANIZACYJNEJ 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
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PREZES 
Radosław Michalski 
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ORGANY POMORSKIEGO ZPN OBJĘTE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ 

ZA KADENCJĘ 2016-2020 
 

1.  Zarząd strona - 5 
2.  Rzecznik Etyki - 14 
3.  Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego  - 15 
4.  Piłkarski Sąd Polubowny - 16 
5.  Komisja ds. Rozgrywek - 17 
6.  Komisja ds. Licencji Klubowych - 23 
7.  Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych - 28 
8.  Zarząd Kolegium Sędziów - 30 
9.  Komisja Licencji Sędziowskich - 33 
10.  Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich - 34 
11.  Komisja Dyscyplinarna - 40 
12.  Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej - 45 
13.  Związkowa Komisja Odwoławcza - 49 
14.  Komisja ds. Szkolenia - 51 
15.  Komisja ds. Piłkarstwa Młodzieżowego - 58 
16.  Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego - 60 
17.  Rada Trenerów - 64 
18.  Komisja Licencji Trenerskich - 66 
19.  Komisja ds. Odznaczeń - 68 
20.  Komisja Grantowa - 70 
21.  Komisja Finansowa - 71 
22.  Zarząd Klubu Seniora - 72 
23.  Podokręg Słupski - 75 
24.  Podokręg Malborski - 86 
25.  Biuro Pomorskiego ZPN - 95 

 
 

Zarząd Pomorskiego ZPN 
 
Pomorski Związek Piłki Nożnej, jako osoba prawna działająca w formie stowarzyszenia, decyzją Sądu 
Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 21.stycznia 2005 roku pod numerem 225928. 
 

Zgodnie z art. 13 § 1 ust. 2 Statutu, Pomorski ZPN prowadzi działalność statutowa poprzez organ 
wykonawczy władzy, jakim jest Zarząd Pomorskiego ZPN. 
 

Zarząd składa się z 12 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym 
Delegatów Pomorskiego ZPN.  

W skład Zarządu Pomorskiego ZPN wchodzą: 
• prezes, 
• 2 wiceprezesów, 
• 9 członków. 

 
Całokształtem pracy Zarządu Pomorskiego ZPN kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje 

Pomorski ZPN na zewnątrz. 
 
Na pierwszym posiedzeniu obecnej kadencji, zwołanym na dzień 26.08.2016 r., Zarządu Pomorskiego 

ZPN wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego 
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ZPN odbywającego się w dniu 20.08.2016 r., ukonstytuował się i w okresie sprawozdawczym pracował 
w następującym składzie: 

 
➢ Radosław Michalski  - prezes 

 
➢ Maciej Wierzbowski - wiceprezes ds. rozgrywek 
➢ Andrzej Szwarc                - wiceprezes ds. szkolenia 
➢ Józef Dąbrowski - sekretarz 
➢ Olaf Dramowicz - członek 
➢ Marek Gałczyński - członek - pełnomocnik ds. Podokręgu Malborskiego 
➢ Marek Jankowski - członek 
➢ Paweł Kryszałowicz - członek - pełnomocnik ds. Podokręgu Słupskiego 
➢ Anna Moritz  - członek 
➢ Jan Ponulak   - członek 
➢ Ireneusz Stencel - członek 
➢ Rafał Szlas  - członek  

 
Na okres kadencji Zarząd Pomorskiego ZPN powołał również między innymi: 
• Krzysztofa Malinowskiego na funkcję rzecznika ochrony prawa związkowego Pomorskiego ZPN, 
• Jerzego Schwarza na funkcję rzecznika etyki Pomorskiego ZPN, w czerwcu 2019 r., po śmierci Jerzego 

Schwarza, funkcję tę powierzono Janowi Ponulakowi. 
 
Do kompetencji Zarządu Pomorskiego ZPN należy w szczególności: 
• realizowanie programów i zaleceń przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
• zarządzanie majątkiem i funduszami Pomorskiego ZPN, 
• przyjmowanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania 

finansowego Pomorskiego ZPN, 
• organizacja rozgrywek na terenie województwa pomorskiego w kategorii od juniora G1 do seniorów 

(od klasy B do IV ligi oraz III ligi kobiet), 
• możliwość reprezentowania interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy 

publicznej, 
• uchwalanie składki członkowskiej dla członków Związku i innych opłat na rzecz Pomorskiego ZPN 

wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej Związku, 
• ustalanie wysokości składki i opłat transferowych zgodnie z przyznanymi przez PZPN 

uprawnieniami, 
• zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 
• odwołanie delegata na Walne Zgromadzenie PZPN, w przypadkach, o których mowa w art. 33 § 2, 
• uchwalanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Pomorskiego ZPN, 
• uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Komisji, Biura i innych jednostek organizacyjnych 

Pomorskiego ZPN, 
• uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych 

normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie województwa pomorskiego, 
• interpretacja Statutu Pomorskiego ZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych 

uchwalonych przez Zarząd Pomorskiego ZPN, 
• powoływanie i odwoływanie przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków Komisji 

Pomorskiego ZPN, 
• w razie potrzeby powoływanie nowych Komisji, Zespołów Roboczych czy Doradczych, 
• powoływanie i odwoływanie rzecznika etyki oraz rzecznika ochrony prawa związkowego, 
• określenie kompetencji rzecznika etyki oraz rzecznika ochrony prawa związkowego, 
• powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Pomorskiego ZPN, na wniosek Prezesa Pomorskiego 

ZPN, 
• podejmowanie decyzji w sprawie powołania trenerów zespołów reprezentacyjnych Związku oraz 

innych osób kadry szkoleniowo-organizacyjnej, 
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• zarządzenie zbadania, przez uprawniony podmiot, sprawozdania finansowego Pomorskiego ZPN, 
przed jego zatwierdzeniem, 

• podejmowanie decyzji w sprawie uznanie osoby za persona non grata, 
• podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji Rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych 
Pomorskiego ZPN. 

 
Podstawą regulującą szczegółową działalność Zarządu Pomorskiego ZPN oraz zakres kompetencji 

poszczególnych członków funkcyjnych jest Regulamin Zarządu.  
 
Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN, co do zasady, powinny odbywać się w wyznaczonych 

terminach, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu, może zwołać 

posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN, również w innych terminach, o czym niezwłocznie informuje 
członków Zarządu w formie pisemnej lub w szczególnych przypadkach w formie elektronicznej lub 
telefonicznie. 

 
Zgodnie z art. 35 § 2 Statutu Pomorskiego ZPN w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu w 

sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności Związku, z zastrzeżeniem wynikającym z § 3 art. 
35, uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

 
Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy jego członków z zastrzeżeniem art. 33 § 6 pkt. 2 Statutu Pomorskiego ZPN. 
 
W posiedzeniach Pomorskiego ZPN mogą brać udział z głosem doradczym: 
• przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
• rzecznik etyki, 
• rzecznik ochrony prawa związkowego, 
• dyrektor Biura Związku, 
• zaproszeni przez prezesa Pomorskiego ZPN przewodniczący lub reprezentanci komisji stałych lub 

innych jednostek organizacyjnych Pomorskiego ZPN, 
• inne osoby zaproszone przez prezesa Pomorskiego ZPN. 
 

W okresie sprawozdawczości odbyły się łącznie 
44 posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN: 

• w roku 2016 - 5, 
• w roku 2017 - 12, 
• w roku 2018 - 11, 
• w roku 2019 - 10, 
• w roku 2020 - 6. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Pomorskiego ZPN 
odbył łącznie 25 posiedzenia w trybie zdalnym. 
 
Decyzje podjęte przez Zarząd Pomorskiego ZPN dotyczyły w szczególności: 
• realizowania programów i zaleceń przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Pomorskiego ZPN; 
• przyjmowania planów działania i planów finansowych, zatwierdzania sprawozdania finansowego 

Pomorskiego ZPN oraz zarządzania majątkiem i funduszami Pomorskiego ZPN; 
• uchwalania regulaminów Zarządu, Komisji, Biura i innych jednostek organizacyjnych Pomorskiego 

ZPN; 
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• uchwalania i wydawania wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych 
normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie województwa pomorskiego; 

• powoływania i odwoływanie przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków Komisji 
Pomorskiego ZPN; 

• podejmowania decyzji w sprawie powołania trenerów zespołów reprezentacyjnych Pomorskiego 
ZPN oraz innych osób kadry szkoleniowo- organizacyjnej. 

 
Realizując zadania statutowe oraz postanowienia regulaminów, podczas posiedzeń Zarządu 
Pomorskiego ZPN, podjęto 807 Uchwał: 
 

• w roku 2016 - 109 
 

• w roku 2017 - 184 
 

• w roku 2018 - 202 
 

• w roku 2019 - 172 
 

• w roku 2020 - 140 
 
 
 
W okresie sprawozdawczym przedstawicielami Pomorskiego ZPN w strukturach PZPN byli: 
• Radosław Michalski - członek Zarządu PZPN, 
• Krzysztof Malinowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPN, 
• Wojciech Przybylski - rzecznik etyki PZPN,  
• Maciej Wierzbowski - członek Zarządu Kolegium Sędziów PZPN, 
• Sylwia Grzybowska - członek Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, 
• Tomasz Bocheński - arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, 
• Bogdan Duraj - wiceprzewodniczący Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 
• Józef Dąbrowski - sekretarz Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, 
• Paweł Kryszałowicz - członek Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN, 
• Marek Jankowski - członek Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, 
• Krzysztof Własny - członek Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN,  
• Agnieszka Matuszewska - członek Komisji ds. Dialogu Społecznego PZPN, 
• Błażej Jenek - członek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN, 
• Daniel Kaniewski - członek Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 
 

W wyniku podjętych decyzji oraz działań Pomorskiego ZPN, w okresie sprawozdawczym 
wprowadzono wiele zmian, usprawnień oraz podjęto szereg inicjatyw: 

 
I. CZŁONKOSTWO 

W okresie sprawozdawczym członkostwo w Pomorskim ZPN kształtowało się w następujących 
liczbach: 
➢ Rok 2016: 

• przyjęto w poczet członków - 13 klubów, 
• stwierdzono wygaśnięcie członkostwa - 3 klubów,  

➢ Rok 2017: 
• przyjęto w poczet członków - 23 kluby, 
• stwierdzono wygaśnięcie członkostwa - 7 klubów,  

➢ Rok 2018: 
• przyjęto w poczet członków - 19 klubów, 
• stwierdzono wygaśnięcie członkostwa - 16 klubów,  
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➢ Rok 2019: 
• przyjęto w poczet członków - 25 klubów, 
• stwierdzono wygaśnięcie członkostwa - 5 klubów,  

➢ Rok 2020: 
• przyjęto w poczet członków - 14 klubów, 
• stwierdzono wygaśnięcie członkostwa - 27 klubów. 

Na dzień 10.08.2020 r. Pomorski ZPN liczy 330 członków. 
 
 

II. SFERA ORGANIZACYJNA – PRZEPISY I REGULACJE 
1) Usprawniono weryfikację meczów - dziś każdy weryfikator może już w poniedziałek sprawdzić 

sprawozdania sędziowskie w systemie, dzięki czemu ewentualne walkowery nakładane są na klub 
niezwłocznie (brak jakichkolwiek opóźnień w podejmowaniu decyzji). 

2) Od sezonu 2017/2018 wprowadzono obowiązkową przedpłatę na kary z tytułu napomnień. 
Wyeliminowało to do zera walkowery za nieopłacone kartki. Ta decyzja spowodowała, że 
przysłowiowe nieopłacone 20 zł nie będzie już niweczyło wysiłku drużyny na boisku. 

3) Od sezonu 2018/2019 wprowadzono obowiązek wprowadzania składów w extranecie.  To 
rozwiązanie skutecznie blokuje ryzyko wystawienia do gry zawodnika, który ma aktywną karę lub 
który nie jest uprawniony do gry w danej drużynie. Zawodnik, który musi pauzować nie może być 
dodany do składu. Taka funkcja eliminuje pomyłki w liczeniu kartek lub niedopatrzenie dotyczące 
uprawnienia zawodnika np. do drużyny rezerw. Statystyki trzech Komisji ds. Rozgrywek wskazują, że 
w sezonie 2016/2017 nałożono aż 41 walkowerów w rozgrywkach seniorskich za grę 
nieuprawnionego zawodnika z tytułu kar finansowych i dyskwalifikacji. W sezonie 2018/2019 było, 
z tego tytułu, już tylko 12 walkowerów. 

4) W trakcie ostatnich lat wprowadzono do regulaminu rozgrywek szereg rozwiązań, będących 
odpowiedzią na głosy klubów, zgłaszane podczas corocznych spotkań. Wśród tych przepisów 
znajduje się m.in. piąta zmiana w dogrywce meczu Pucharu Polski, zmniejszenie wymogu 
młodzieżowca z dwóch do jednego w klasie okręgowej, zniesienie wymogu gry młodzieżowca w 
klasie A. Od sezonu 2020/2021 wprowadzono pięć zmian zawodników. Wprowadzono przepis o 
barażach do IV ligi, z drugich miejsc w klasach okręgowych.  

5) Od marca 2018 r. wprowadzono ryczałty sędziowskie. Wyeliminowało to pewne nieprawidłowości 
związane z rozliczaniem przejazdów, jak również pozwoliło precyzyjnie zaplanować budżet klubu 
(ułatwienie w rozliczaniu dotacji z urzędów gmin). Możliwość rozliczania sędziów za pośrednictwem 
biura na podstawie dwóch not księgowych (korzysta z tej opcji coraz więcej klubów) ogranicza 
formalności i koszty do minimum (nie trzeba prowadzić w tym celu księgowości).  

6) Wprowadzono wnioski on-line do składania dokumentacji licencyjnej, jak również zgłoszeń do 
rozgrywek.  Jest to ułatwienie dla obu stron – wnioskującego i rozpatrującego wnioski. Aplikacja jest 
wyjątkowo prosta i przejrzysta 

7) Zaimplementowano system Blue Alert, dzięki któremu mamy możliwość przypominania mailowo i 
smsowo o najważniejszych terminach. Jest to system, z którego korzystają również miasta, 
ostrzegając m.in. o trudnych warunkach pogodowych. Jest to nowoczesne i wyjątkowo skuteczne 
rozwiązanie. SMS wysłany na kilka dni przed upływem danego terminu przekłada się wyraźnie na 
terminowość składania dokumentów.  

8) Wprowadzono możliwość zrezygnowania z obowiązku posiadania jednej drużyny młodzieżowej, po 
uiszczeniu opłaty. Opłata ta zasila fundusz Komisji Grantowej, a więc trafia z powrotem do klubów 
organizujących turnieje młodzieżowe. 

9) Opracowano vademecum dla klubów, organizujących imprezy niemasowe. Dokument uzyskał 
aprobatę PZPN i został przez nich wysłany do wszystkich związków wojewódzkich.  

10) Przekształcono Koło Seniora Kolegium Sędziów w Klub Seniora, zrzeszający przedstawicieli 
wszystkich środowisk: sędziów, trenerów, piłkarzy oraz działaczy klubowych i związkowych. 

 
 

III. SFERA ORGANIZACYJNA – WYDARZENIA I ADMINISTRACJA 
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W latach 2016-2020 Pomorski ZPN był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez 
międzynarodowych. Powierzano nam, co roku organizację ważnych meczów i turniejów. Oprócz 
wydarzeń o charakterze międzypaństwowym, Pomorski ZPN organizował również finały Pucharu Polski 
mężczyzn i kobiet na szczeblu wojewódzkim dzięki odpowiedniej oprawie znacznie zwiększył się prestiż 
tych rozgrywek, benefisy znanych postaci pomorskiej piłkii, turnieje piłki plażowej oraz turnieje halowe. 
 
A. IMPREZY MIĘDZYNARODOWE: 

Rok 2016:  
• Polska - Czarnogóra U21 (Gdynia, październik). 
Rok 2017:  
• Polska - Meksyk (Gdańsk, listopad), 
• Mistrzostwa Europy U21 (Gdynia, czerwiec), 
• Polska - Dania U21 (Gdynia, listopad), 
• Turniej UEFA Development U16 (Malbork, Nowy Staw, Starogard Gdański). 
Rok 2018: 
• Turniej UEFA WU17 - zgrupowanie reprezentacji Polski oraz turniej kwalifikacyjny dziewcząt do 

Mistrzostw Europy (Malbork/Starogard Gd. - wrzesień/październik), 
• współorganizacja zgrupowania i meczu U21 Polska - Gruzja (w Gdynia, listopad), 
• Polska - Czechy (Gdańsk, listopad), 
• organizacja zgrupowania i dwumeczu futsalu Polska - Belgia (Kwidzyn/Starogard Gdański, 

grudzień). 
Rok 2019: 
• Turniej UEFA Development U15 - zgrupowanie reprezentacji Polski oraz turniej z udziałem 

drużyn z Rosji, Islandii oraz USA (Malbork/Sztum/ Nowy Dwór Gdański, październik), 
• mecz U20 Polska - Szwajcaria (Chojnice, listopad), 
• mecz U20 Polska - Norwegia (Bytów, listopad). 
Rok 2020: 
W związku ze stanem epidemicznym w pierwszej połowie roku, wydarzenia zostały przeniesione na 
drugie półrocze. Jesienią 2020 r. w naszym województwie odbędą się: 
• U17 UEFA Development Polska - Islandia (wrzesień), 
• Polska - Włochy, mecz w ramach Ligii Narodów (Gdańsk, październik), 
• Polska - Finlandia, mecz towarzyski (Gdańsk, październik). 

 
B. BENEFISY: 

W maju 2016 r. zrodziła się nowa idea, nowy pomysł na uhonorowanie wybitnych postaci 
związanych z pomorską piłką nożną. Bohaterem pierwszego benefisu był Bogusław Kaczmarek. W 
kolejnych latach, dzięki wsparciu sponsora - firmy Max Bogl, Pomorski ZPN zorganizował: 
• w roku 2017 - benefis Wojciecha Łazarka, 
• w roku 2018 - benefis Lecha Kulwickiego, 
• w roku 2019 - benefis Tomasza Wałdocha, 
• w roku 2020 - zaplanowany na jesień - benefis 

Tomasza Korynta. 
Za każdym razem rozgrywany był mecz, w którym 
udział brali znani piłkarze z Pomorza i Polski. 
Wydarzenie kończyło się uroczystą kolacją, która była 
przyczynkiem do wielu wspomnień i spotkań po 
latach. 
Ta inicjatywa jest ukłonem w stronę zasłużonych sportowców, wywodzących się z naszego regionu.  

 
C. TURNIEJE HALOWE LOTOS GRIFFIN CUP O PUCHAR PREZESA POMORSKIEGO ZPN 

Latem 2017 r. powstał nowatorski pomysł, aby zagospodarować okres przerwy zimowej na 
rozgrywki halowe dla dzieci i młodzieży. Założeniem było zorganizowanie kilku nieodpłatnych turniejów 
w różnych częściach naszego województwa. 
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Do projektu pozyskano sponsora tytularnego Grupę Lotos SA. Dzięki środkom finansowym 
przekazanym przez sponsora, jak również zaangażowaniu władz samorządowych oraz klubów - 
gospodarzy, Pomorski ZPN w pierwszej edycji LOTOS Griffin Cup zorganizował 13 turniejów. W 
rozgrywkach uczestniczyły dzieci i młodzież z roczników 1999-2011. Łącznie było to około 2000 
uczestników. Turnieje idealnie wpisały się przerwę w rozgrywkach (listopad 2017 - marzec 2018).  

Zainteresowanie drugą edycją (jesień 2018 - wiosna 2019) przerosło nasze oczekiwania. Uczestnicy, 
współorganizatorzy oraz sponsor tytularny bardzo wysoko oceniły ten pilotażowy projekt. Efektem była 
ogromna ilość zgłoszeń do LOTOS Griffin Cup. O przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń, a niektóre 
grupy zapełniały się w ciągu kilku minut. Druga edycja to również 13 turniejów, z których dwa były 
przepustką do nowego projektu PZPN - Mistrzostw Halowych o Puchar Prezesa PZPN. Ponownie w 
rozgrywkach uczestniczyło ponad 2 tysiące najmłodszych zawodników i zawodniczek.  

Przed trzecią edycją podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu formuły do 15 turniejów.  Od jesieni 2019 r. 
do wiosny 2020 r. na halach województwa pomorskiego zagrało w ramach LOTOS Griffin Cup 180 
drużyn, 2200 zawodników i zawodniczek.  

Projekt LOTOS Griffin Cup zyskał już renomę, budzi olbrzymie zainteresowanie i przynosi bardzo 
pozytywny oddźwięk ze strony środowiska. Okazało się, że jest świetną odpowiedzią na potrzeby 
klubów. Łącznie w rozgrywkach udział wzięło już prawie 7 tysięcy zawodników i zawodniczek. Udział 
jest nieodpłatny, wydarzenie dzięki odpowiedniej oprawie zyskało wysoką rangę. Z pewnością będziemy 
kontynuować tę inicjatywę. 
 
D. FINAŁY WOJEWÓDZKIE PUCHARU POLSKI NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 

Finał Pucharu Polski jest świętem piłki nożnej i zasługuje na odpowiednią oprawę. Co roku wybierany 
jest obiekt, który gościć będzie finalistów. Są to różne ośrodki w województwie, gdyż takie wydarzenie 
jest promocją piłki dla mieszkańców wielu miast. Organizowane przez nas mecze finałowe, przy 
współpracy z miastami gospodarzami, zyskały odpowiednią rangę. Podniesiona przez PZPN nagroda 
również dodała powagi wydarzeniu. Obecnie zwycięzca w męskich rozgrywkach Pucharu Polski 
otrzymuje 40 tys. zł, zaś finalista 10 tys. zł. W przypadku Pucharu Polski kobiet, główna nagroda to 5 tys. 
zł, nagroda dla finalistek to 1 tys. zł. W przypadku meczu finałowego Pucharu Polski kobiet, warto 
wspomnieć, że organizacja zawodów w 2017 r. odbiła się szerokim echem w środowisku piłki kobiecej w 
Polsce. Uznano, że pozostałe Związki powinny brać przykład z Pomorskiego ZPN i z równą powagą i 
celebrą podchodzić do tego wydarzenia w swoich województwach. 

Lokalizacje meczów finałowych mężczyzn: 
• w roku 2017 - Starogard Gdański, 
• w roku 2018 - Malbork, 
• w roku 2019 - Słupsk, 
• w roku 2020 - Brusy. 
Lokalizacje meczów finałowych kobiet: 
• w roku 2017 - Przodkowo, 
• w roku 2018 - Pszczółki, 
• w roku 2019 - Pszczółki, 
• w roku 2020 - Rusocin. 

 
E. SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI KLUBÓW 

Co roku, w przerwie zimowej organizowane są trzy spotkania z przedstawicielami klubów. Każdego 
roku frekwencja jest wyższa, co jest potwierdzeniem potrzeby dialogu na temat bieżących spraw 
związanych z organizacją rozgrywek. Tematyka spotkań jest szeroka: bezpieczeństwo na stadionach, 
proces licencyjny, kursy trenerskie, czy też oferty ubezpieczeń. Dyskusje przynoszą ciekawe wnioski, 
które wielokrotnie znajdują odzwierciedlenie w przepisach związkowych. Każdy uczestnik otrzymuje 
również dla swojego klubu piłki.  
 
F. ADMINISTRACJA 

W ciągu ostatniej kadencji zaszło szereg zmian dotyczących funkcjonowania administracji 
Pomorskiego ZPN.  
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Najważniejszą zmianą, była zapowiadana nowa siedziba. W wyniku współpracy z Urzędem Miasta 
Gdańsk, w styczniu 2018 r., biuro Pomorskiego ZPN zostało przeniesione na ul. Uczniowską 22, w 
bezpośrednie sąsiedztwo stadionu Energa Gdańsk. Nowa siedziba jest przestronna, odnowiona ze 
środków unijnych. Dysponujemy dużym, bezpłatnym parkingiem. Komfort i wizerunek Związku uległ 
znacznej poprawie. Co istotne, warunki finansowe związane z najmem są takie same, jak w poprzedniej 
siedzibie. 

Nastąpiła również zmiana w funkcjonowaniu biura w Malborku. Dużą część obowiązków związanych 
w prowadzeniem rozgrywek przejęli pracownicy biura w Gdańsku, dzięki czemu kluby z Podokręgu są 
obsługiwane przez dwie osoby, w pełnym wymiarze godzinowym. 

Istotną zmianę wprowadzono w biurze w Gdańsku. Zatrudniono nowych pracowników, którzy swoją 
fachowością, zaangażowaniem i zamiłowaniem do piłki, podnieśli jakość świadczonych przez Biuro 
usług. Dzięki wszechstronności, ograniczona została potrzeba angażowania osób z zewnątrz, w 
przypadku organizacji np. imprez międzynarodowych. Ponadto każdy pracownik jest równocześnie 
członkiem jednej lub kilku komisji, dzięki czemu poprawie uległa komunikacja wewnętrzna. 
 
 

IV. SFERA FINANSOWA I WIZERUNKOWA 
Lata 2016-2020 to czas utrzymywania dobrych trendów, dotyczących pozyskiwania zewnętrznych 

funduszy oraz racjonalnego zarządzania finansami Związku. 
Pomorski ZPN otrzymuje dotacje celowe na szkolenie młodzieży z Urzędu Marszałkowskiego oraz z 

PZPN. Odpowiednie zarządzanie środkami na tę aktywność, ograniczyło do minimum koszty własne. 
Racjonalizacja wydatków pozwoliła na utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia w kadrach i klasach 
sportowych. 

Ponadto Pomorski ZPN, dzięki przychylności wielu firm, utrzymuje system redystrybucji środków 
finansowych oraz sprzętu sportowego do członków stowarzyszenia. Umowy sponsorskie na ligi 
pozwoliły wspomóc kluby biorące w rozgrywkach poprzez przekazywanie pieniędzy lub bonów na 
sprzęt lub też pokrycie części kosztów obsługi sędziowskiej. 

 
IV Liga: 

• 2016/2017 - Saltex Europa - po 3000,- zł na klub, 
• jesień 2017 - Saltex Europa - po 1500,- zł na klub, 
• wiosna 2018 - RWS Investment Group - po 1500,- zł na klub, 
• 2018/2019 - RWS Investment Group - po 3000,- zł na klub, 
• jesień 2019 - RWS Investment Group - po 1500,- zł na klub, 
• 2020/2021 - RWS Investment Group - po 2800,- zł na klub, 

Łącznie - 249.000,- zł dla klubów IV ligi 
 

Firmą Marba Sport: 
• współpraca zaczynała się od objęcia umową 66 drużyn w 2015 r, 
• w lipcu 2016 r. sponsoring objął już 150 drużyn: IV liga, klasy Okręgowe i klasy A, 
• w kolejnych sezonach kluby z w/w lig mogły realizować bony na sprzęt sportowy, 
• w sezonie 2019/2020 umowa rozszerzona została na III ligę kobiet, 
W poszczególnych sezonach, kluby mogły realizować bony na sprzęt sportowy o wartości: 
• sezon 2016/2017 - 126.000,- zł 
• sezon 2017/2018 - 138.540,- zł 
• sezon 2018/2019 - 129.000,- zł 
• sezon 2019/2020 - 132.500,- zł 
• sezon 2020/2021 - 135.000,- zł 
Łącznie to bony o wartości 661 tyś. złotych. 

 
GRUPA LOTOS S.A. - 100.000,- zł na turnieje LOTOS Griffin Cup. 

 
SPORT BM - 30.000,- zł na ligi młodzieżowe w sezonie 2017/2018. 
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W latach 2017-2020 Pomorski ZPN przeznaczył również środki finansowe dla klubów w ramach 
Nagrody Fair Play w łącznej wysokości około 80.000,- zł. 

 
Komisja Grantowa w okresie sprawozdawczym w formie grantów na turnieje młodzieżowe 
rozdysponowała łącznie około 300.000,- zł. 

 
Na zakup piłek dla pomorskich klubów Pomorski ZPN przeznaczył: 
• w roku 2018 r. - 200.000,- zł, 
• w roku 2019 r. - 200.000,- zł,  
• w roku 2020 r. - 200.000,- zł. 
Łącznie 600.000,- zł 

 
Ponadto Związek przeznaczył piłki dla klubów, których przedstawiciele uczestniczyli w corocznych 
spotkaniach konsultacyjnych. W latach 2017-2020 wydano przy okazji 12 spotkań ponad 1500 piłek 
o wartości ponad 100.000,- zł. 

 
Warto również zauważyć, że w ciągu ostatnich 4 lat nie zostały podniesione żadne opłaty, a z części z 
opłat zrezygnowano. W związku z epidemią COVID-19 zrezygnowano z opłat startowych w sezonie 
2020/2021, odstąpiliśmy również od pobrania opłaty za wydanie licencji na sezon 2020/2021. W 
tym wyjątkowym sezonie zrezygnowaliśmy też częściowo z weryfikacji obiektów, co do których nie 
było większych uwag i zastrzeżeń w latach poprzednich. 

 
Ponadto Pomorski ZPN wspierał akcje charytatywne czy oddolne inicjatywy lokalne. Prezes aktywnie 
włączał się w rozmowy z władzami samorządowymi, aby wesprzeć kluby. 

 
W ostatnich latach postawiono, jak wcześniej wspomniano, na odpowiednią oprawę i sferę wizualną 
wydarzeń. Unifikacja materiałów promocyjnych, ujednolicony branding.  W rundzie jesiennej sezonu 
2019/2020 rozpoczęliśmy również projekt transmisji niektórych meczów IV ligi. 

 
Pomorski ZPN jest aktywny w mediach społecznościowych, dzięki czemu poprawiła się komunikacja 
zewnętrzna. Jesteśmy bliżej klubów, kibiców, sympatyków piłki nożnej. 

 
 

V. SFERA SZKOLENIOWA 
 
SZKOLENIE SĘDZIÓW 

W 2019 r. diagnozując problem zmniejszającej się liczby arbitrów, Pomorski ZPN postanowił skrócić 
formułę kursów sędziowskich. Dotychczasowe zasady szkolenia obejmowały wiele weekendów, co 
mogło skutecznie zniechęcać młodych ludzi. Postanowiono, zgodnie z ogólnymi trendami, położyć 
większy nacisk na samodzielną naukę. Skrócona formuła kursów przyniosła wymierny efekt w postaci 
większej liczby kandydatów.  
 
SZKOLENIE TRENERÓW 

W latach 2016-2020 Pomorski ZPN był organizatorem wielu kursów trenerskich, jak również 
konferencji i warsztatów. Kursy organizowane przez naszych trenerów edukatorów znajdują uznanie w 
PZPN. Zajęcia odbywają się na obiektach MRKS w Gdańsku, dzięki czemu uczestnicy mają zapewniony 
duży komfort. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, zorganizowano również kursy w 
Chojnicach, Słupsku i Malborku 

W ciągu czterech lat zorganizowano kursokonferencje oraz warsztaty z udziałem ciekawych oraz 
znanych postaci. Byli to m.in. Piotr Stokowiec, Jacek Magiera, Jerzy Brzęczek, Paweł Janas, Marcin Dorna, 
Verner Lićka, Czesław Michniewicz, Piotr Nowak, Bartosz Zalewski, Grzegorz Niciński. Szczegółowe 
informacje znajdą się w sprawozdaniach pionu szkolenia. 
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Ciekawą inicjatywą, która spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem jest Mobilna Akademia 
Młodych Orłów. Trenerzy jeżdżą do wszystkich powiatów województwa pomorskiego, przeprowadzają 
szkolenia dla trenerów, organizują turnieje talentów, prowadzają skauting pod kątem kadr Pomorza.  
 
SZKOLENIE ZAWODNIKÓW 

Pomorski ZPN przez ostatnie 4 lata prowadził 7 kadr Pomorza. Były to 3 kadry dziewcząt oraz 4 kadry 
chłopców. W wyniku reorganizacji współzawodnictwa obecnie prowadzonych jest 5 reprezentacji 
związkowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje projekt klas sportowych w Gdańsku oraz Malborku. Przez wiele lat był 
to projekt PZPN, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu, Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia 
Sportowego Młodzieży. W wyniku reformy edukacji, projekt został wygaszony. 

Pomorski ZPN, widząc duży potencjał tego przedsięwzięcia, postanowił utrzymać klasy sportowe. 
Dzięki finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego oraz przychylności władz samorządowych i dyrekcji 
szkół, zachowaliśmy ciągłość szkolenia. Obecnie w szkole w Gdańsku mamy 3 klasy sportowe (VI, VII 
oraz VIII), w Malborku 2 klasy (VII i VIII). W klasach w Malborku szkolone są również dziewczęta. 

Projekt klas rozwija się, zawodnicy z całego województwa otoczeni są opieką profesjonalnej kadry 
trenerskiej, zapewnione mają nieodpłatne zgrupowania, sprzęt, ubezpieczenie, trenują 5-7 razy w 
tygodniu na bardzo dobrych obiektach. 

Kolejnym krokiem było stworzenie, 
na bazie uczniów gdańskich klas, 
drużyny, która powalczy o grę w 
Centralnej Lidze Juniorów. Z tej 
inicjatywy zrodził się klub UKS Lotos 
Gdańsk, którego prezesem jest Paweł 
Janas. Zawodnicy są wypożyczani z 
macierzystych klubów na okres nauki. 
Po tym czasie wracają do swoich klubów 
lub też zmieniają barwy. W tym drugim 
przypadku, cały ekwiwalent za 
wyszkolenie trafia do klubu 
macierzystego. Chłopcy, którzy grali w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów mieli okazję 
zaprezentować się szerzej. Dzięki czemu, kilkunastu z nich trafiło do klubów szczebla centralnego 
(Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Widzew Łódź). 

 
Pomorski ZPN swoją działalnością obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny. W dalszej części 

opracowania znajdą Państwo szczegółowy opis funkcjonowania komórek wchodzących w skład naszego 
stowarzyszenia.  

 
 

 

Rzecznik Etyki 
 
 
Podstawa prawna działania Rzecznika. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 35 § 1 ust. 14 i art. 531. 
 
Rzecznik Etyki jest uprawniony w szczególności do: 
a) podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez prawo w celu promowania uczciwego 

współzawodnictwa sportowego opartego na zasadzie równych szans konkurentów; 
b) podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez prawo w celu eliminacji zjawiska korupcji oraz 

innych postaci nieuczciwych zachowań w sporcie, w szczególności poprzez działalność informacyjną 
i edukacyjną; 

c) współdziałania z organami dyscyplinarnymi na płaszczyźnie określania wobec sprawców przewinień 
dyscyplinarnych obowiązków majątkowych i niemajątkowych o charakterze kompensacyjnym. 
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Rzecznicy Etyki w okresie sprawozdawczym: 
od 26.08.2016 r. do 09.11.2018 r. - Jerzy Schwarz, 
od 26.06.2019 r. - Jan Ponulak 
 
Ważniejsze dla działalności Rzecznika Etyki przedsięwzięcia i inicjatywy realizowane w okresie 
sprawozdawczym. 

Do zadań Rzecznika Etyki należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego 
Kodeksu Etycznego PZPN przez członków Pomorskiego ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, 
menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów, i działaczy 
piłkarskich, napiętnowanie wszystkich zjawisk korupcjogennych i innych form oszustwa sportowego w 
piłce nożnej. Każda osoba będąca członkiem Pomorskiego ZPN w rozumieniu Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN obowiązana jest udzielić Rzecznikowi Etyki Pomorskiego ZPN, na jego żądanie 
lub osoby wyznaczonej przez Prezesa Pomorskiego ZPN, pisemnych wyjaśnień dotyczących 
postawionego zarzutu naruszenia norm etyczno-moralnych w sferze piłki nożnej.  

W minionym okresie nie stwierdzono istotnych zdarzeń w zakresie wykroczeń zawodników, 
trenerów, działaczy i klubów, o których mowa w Regulaminach Dyscyplinarnych i Rozgrywek.  

W roku 2019 był rozpatrywany wniosek Komisji Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 
w sprawie nagrody Fair Play, przyznawanej zgodnie z Uchwałą nr 450/Z/2018 z dnia 30.07.2018 r. 
zatwierdzającej tryb przyznawania nagród. Po rozpatrzeniu wniosku uznano, iż klub nie może otrzymać 
nagrody Fair Play w związku z udziałem w meczu mistrzowskim zawodnika niewpisanego do składu 
drużyny na omawiany mecz. 

Po rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN Rzecznik Etyki zaproponował 
zmiany do przepisów Regulaminu Nagrody Fair Play. 

Obecnie klasyfikacja punktami ujemnymi prowadzona jest wg zasad: 
a) „-„ (minus)  1 za każde napomnienie 
b) „-„ (minus)  3 za każde wykluczenie 
c) „-„ (minus)  10 za każdy udział zawodnika nieuprawnionego 
d) „-„ (minus)  15 za każde nieusprawiedliwione niestawienie się do zawodów. 
W roku 2020 z uwagi na pandemię i wstrzymanie rozgrywek oraz konieczne zmiany organizacyjne w 

systemie rozgrywek na obszarze działania Pomorskiego ZPN, które będą wymagały wiele wysiłku i 
zaangażowania animatorów piłki nożnej, zwracam się do wszystkich klubów członków Pomorskiego 
ZPN, sędziów, trenerów, działaczy piłkarskich i zawodników o konieczne przestrzeganie Piłkarskiego 
Kodeksu Etycznego PZPN dla dobra pomorskiej piłki nożnej.  

Stosujmy na co dzień zasady Fair Play w uczciwej rywalizacji sportowej. 
 

 
 

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego 
 
 
Podstawa prawna działania Rzecznika. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 35 § 1 ust. 14 i art. 53. 
• Regulamin działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN zatwierdzony 

uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 38/Z/2014 z dnia 02.06.2014 r. 
 
Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego jest uprawniony w szczególności do: 
a) podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez prawo w celu promowania uczciwego 

współzawodnictwa sportowego opartego na zasadzie równych szans konkurentów; 
b) podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez prawo w celu eliminacji zjawiska korupcji oraz 

innych postaci nieuczciwych zachowań w sporcie, w szczególności poprzez działalność informacyjną 
i edukacyjną; 

c) współdziałania z organami dyscyplinarnymi na płaszczyźnie określania wobec sprawców przewinień 
dyscyplinarnych obowiązków majątkowych i niemajątkowych o charakterze kompensacyjnym. 
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Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego w okresie sprawozdawczym: 

od 26.08.2016 r. do dnia dzisiejszego - Krzysztof Malinowski 
 
Ważniejsze dla działalności Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego przedsięwzięcia i inicjatywy 
realizowane w okresie sprawozdawczym. 

W trakcie czteroletniej kadencji Rzecznik dokonywał bieżącej analizy decyzji i orzeczeń Komisji 
Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN, a także na żądanie prezesa Pomorskiego ZPN, oraz 
zainteresowanych stron również rozstrzygnięć pozostałych organów jurysdykcyjnych lub 
wykonawczych Pomorskiego ZPN, w szczególności: Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji 
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Rozgrywek oraz Komisji ds. szkolenia. Od budzących 
wątpliwości co do zgodności z przepisami prawa związkowego orzeczeń składane były odwołania do 
Związkowej Komisji Odwoławczej. 

Rzecznik brał udział w pracach Komisji Statutowej powołanej przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
Efektem prac tej Komisji było zaproponowanie zmian w Statucie Pomorskiego ZPN, które zostały 
przyjęte przez Walne Zgromadzenie Delegatów Pomorskiego ZPN w dniu 24.04.2018 roku i 
zarejestrowane postanowieniem Sądu rejonowego Gdańsk-Północ z dnia 07.09.2018 roku. 

Rzecznik reprezentował Pomorski ZPN w toku postępowań przed Sądem rejestrowym. 
Rzecznik brał również aktywny udział w posiedzeniach Zarządu Pomorskiego ZPN oraz na polecenie 

prezesa Pomorskiego ZPN przygotowywał projekty uchwał oraz przepisów prawa związkowego. Na 
prośbę członków Pomorskiego ZPN udzielał pisemnych i ustnych wyjaśnień co do treści przepisów 
prawa związkowego budzących wątpliwości w procesie ich stosowania. 
 

 
 

Piłkarski Sąd Polubowny 
 
 
Podstawa prawna działania Sadu. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 41-47. 
• Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu 

Pomorskiego ZPN nr 104/Z/2016 z dnia 19.12.2016 r. 
 
Do zakresu działania i kompetencje Sądu należą w szczególności sprawy dotyczące: 
a) majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących 

między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi oraz 
osobami fizycznymi, 

b) ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą 
przynależności klubowej, 

c) umów sponsorskich i menedżerskich, 
d) umów między organizatorami imprez piłkarskich, a ich partnerami wyspecjalizowanymi w 

dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych, 
e) wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów 

piłkarskich, 
f) umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej, 
g) umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi 

uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, 
h) ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej. 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Sylwia Grzybowska  przewodnicząca   23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

2.  Bartosz Sambożuk wiceprzewodniczący  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
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3.  Jakub Nowak sekretarz  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

4.  Marcin Derlacz  członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

5.  Małgorzata Dubyna-Kokoszczyńska  członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

6.  Michał Grochowiecki  członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

7.  Marcin Jadwiszczok członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

Wszyscy członkowie Sądu czynnie wykonują zawód adwokata lub radcy prawnego. 
 
Ważne dla działalności Sądu przedsięwzięcia realizowane w okresie sprawozdawczym. 

W okresie sprawozdawczym do Piłkarskiego Sądu Polubownego wpłynęły 3 sprawy. W jednej ze 
spraw Klub nie poddał się jurysdykcji Piłkarskiego Sądu Polubownego (brak zapisu na Sąd w umowie 
między trenerem a Klubem), 2 sprawy zakończyły się postanowieniem. 

Sprawy były procedowane bez zbędnej zwłoki, w 3-osobowym składach sędziowskich.  
Sąd korzystał z sali konferencyjnej w siedzibie Związku przy ul. Uczniowskiej 22 w Gdańsku oraz 

zaplecza administracyjnego Pomorskiego ZPN. 
Materia spraw dotyczy wyłącznie roszczeń finansowych zawodników wobec klubów lub rozliczeń 

pomiędzy klubami i trenerami za świadczone usługi. Sąd na każdym etapie postępowania skłania strony 
do zawarcia ugody, która ma moc wyroku, co w konsekwencji skraca postępowanie przed Sądem.   
 
 
 

Komisja ds. Rozgrywek 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 57. 
• Regulamin Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego 

ZPN nr 119/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. 
• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. w związku z 

wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek. 

 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
Do uprawnień i kompetencji Komisji należy: 
1. W zakresie ewidencji zawodników i prowadzenia rozgrywek: 

• uprawnianie zawodników do reprezentowania barw klubowych w oparciu o wymagane 
przepisami dokumenty, 

• opracowanie projektów regulaminów rozgrywek dla poszczególnych klas rozgrywkowych i 
rozgrywek; 

• opracowanie projektów terminarzy zawodów dla wszystkich klas rozgrywkowych, 
• weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich oraz innej dokumentacji 

dotyczącej rozegranych zawodów, z uwzględnieniem orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej 
Pomorskiego ZPN w przedmiocie nałożonych przez tą Komisję kar dyscyplinarnych, 

• sporządzanie tabel końcowych po każdej rundzie rozgrywkowej oraz ogłaszanie awansów i 
spadków drużyn zgodnie z obowiązującymi regulaminami, 

• rozpatrywanie protestów dotyczących rozgrywek prowadzonych przez Pomorski ZPN, 
• współdziałanie w opracowaniu projektu systemu rozgrywek w Podokręgach, 
• współpraca z innymi związkami piłki nożnej w zakresie organizacji rozgrywek.  

2. W zakresie prowadzenia rozgrywek Pucharu Polski:  
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• opracowanie projektu regulaminu oraz terminarza rozgrywek, 
• weryfikacja zawodów, 
• rozpatrywanie protestów.  

3. W zakresie spraw organizacyjno-regulaminowych:  
• udział, wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi Związku i PZPN, w opracowaniu i 

opiniowaniu projektów systemu rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli oraz przepisów 
dotyczących organizacji rozgrywek,  

4. W zakresie zmian przynależności klubowej piłkarzy: 
• rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przynależnością klubową zawodników w oparciu 

o obowiązujące w tym przedmiocie przepisy PZPN, 
• podejmowanie działań mediacyjnych przy zmianie przynależności klubowej i braku 

porozumienia w relacji klub - klub, zawodnik - klub, 
• wyrażanie zgody na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym więcej 

niż jednego zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej. 
5. W zakresie określenia statusu piłkarzy: 

• definiowanie statusu prawnego zawodników klubów mających swoją siedzibę na terenie 
Pomorskiego ZPN, w oparciu o obowiązujące przepisy PZPN, 

6. W zakresie określenia wysokości ekwiwalentu: 
• określanie wysokości ekwiwalentu za zawodnika w przypadku braku porozumienia pomiędzy 

klubem odstępującym, a pozyskującym, 
7. W zakresie rozstrzygania sporów sportowych: 

• orzekanie o ważności kontraktów piłkarskich, 
• orzekanie o istnieniu kontraktów piłkarskich, 
• orzekanie o rozwiązaniu kontraktów piłkarskich.  

8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
 
 
Przepisy regulujące podstawy działalności merytorycznej Komisji: 
• Przepisy gry w piłkę nożną; 
• Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 
• Uchwały Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach 

piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej; 
• Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a 

zawodnikiem o statusie amatora; 
• Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a 

zawodnikiem profesjonalnym; 
• Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a 

trenerem piłki nożnej; 
• Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

piłki nożnej; 
• Regulamin Dyscyplinarny PZPN; 
• Regulaminy rozgrywek Pomorskiego ZPN;  
• Terminarze rozgrywek;  
• Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w przedmiocie systemu Extranet; 
• Regulamin i terminarze rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu Pomorskiego ZPN; 
• Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji klubowych III ligi, IV ligi i niższych klas rozgrywkowych; 
• System organizacji szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce; 
• Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN.  
 
 

Skład osobowy Komisji w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Robert Rybakowski  przewodniczący 14.08.2018 r. do dnia dzisiejszego 
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2.  Janusz Leyk  wiceprzewodniczący 14.08.2018 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Grzegorz Mółka sekretarz 16.12.2019 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Dariusz Bohonos członek 14.08.2018 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Filip Kaliszewski członek 16.12.2019 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Marlena Banach członek 24.07.2017 r. 14.08.2018 r. 
7.  Grzegorz Ćwiklik członek 26.03.2018 r.  14.08.2018 r. 
8.  Rafał Kluk członek 23.09.2016 r. 24.07.2017 r. 
9.  Tadeusz Michalski członek 23.09.2016 r. 30.10.2017 r. 
10.  Michał Sobala  sekretarz 23.09.2016 r. 14.08.2018 r. 
11.  Beata Suchorska sekretarz 14.08.2018 r. 16.12.2019 r. 
12.  Krzysztof Warmuz członek 23.09.2016 r.  14.08.2018 r. 
13.  Karol Ważny  członek 23.09.2016 r. 26.03.2018 r. 
14.  Wiesław Włodarczyk członek 23.09.2016 r. 28.08.2017 r. 
15.  Przemysław Wolski członek 23.09.2016 r. 14.08.2018 r. 

 
 

Liczba odbytych posiedzeń. 
w sezonie 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
38 40 36 18 

 
 

Zestawienie drużyn biorących udział w rozgrywkach mistrzowskich. 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Seniorzy 174 165 165 149 

III liga kobiet 10 11 13 9 

III liga 18 -- -- -- 

IV liga 18 18 19 18 

klasa Okręgowa 30 31 32 31 

klasa A 42 42 44 42 

klasa B 56 63 57 59 

Juniorzy 407 463 508 568 

junior A 18 12 13 11 

junior B 40 41 41 43 

junior C 1  31 32 38 35 

junior C 2  41 44 46 41 

junior D 1 51 55 49 68 

junior D 2 51 54 69 62 

junior E 1 54 72 60 78 

junior E 2 52 54 73 72 

junior F 1 45 61 71 73 

junior F 2 24 35 44 57 

junior G 1 0 3 4 21 

junior G 2 0 0 0 7 

RAZEM 581 628 673 717 
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Zestawienie ilościowe zawodów mistrzowskich, z podziałem na klasy rozgrywkowe, 
zweryfikowane jako walkowery. 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Seniorzy Ilość meczów / vo 2261/90 2234/62 2314/36 1153/20 

III liga kobiet 110 / 9 90 / 6 132 / 6 45 / 2 

III liga 306 / 1 -- -- -- 

IV liga 306 / 3 306 / 3 380 / 1 161 / 1 

klasa Okręgowa 480 / 16 480 / 9 480 / 2 240 / 1 

klasa A 604 / 23 546 / 9 662 / 9 302 / 5 

klasa B 455 / 38 810 / 35 660 / 18 405 / 11 

Juniorzy Ilość meczów / vo 2918/235 3331/250 3783/247 1933/17O 

junior A 162 / 5 128 / 6 132 / 9 71 / 0 

junior B 484 / 10 546 / 20 536 / 5 247 / 1 

junior C 1 362 / 7 404 / 4 546 / 9 253 / 1 

junior C 2 460 / 6 536 / 11 636 / 12 308 / 2 

junior D 1 636 / 9 844 / 10 686 / 5 471 / 8 

junior D 2 628 / 14 618 / 6 968 / 10 409 / 5 

junior E 1 (ilość turniejów) 60 / 62 84 / 60 66 / 62 42 / 57 

junior E 2 (ilość turniejów) 54 / 61 57 / 60 75 / 68 42 / 21 

junior F 1 (ilość turniejów) 48 / 44 72 / 46 72 / 20 42 / 20 

junior F 2 (ilość turniejów) 24 / 17 36 / 27 48 / 29 30 / 26 

junior G 1 (ilość turniejów) -- 6 / 0 15 / 17 12 / 10 

junior G 2 (ilość turniejów) -- -- 3 / 0 6 / 19 

RAZEM 5179/325 5565/312 6097/283 3086/190 
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Zestawienie ilościowe meczów zweryfikowanych jako walkowery w rozgrywkach seniorów z 

uwzględnieniem powodów. 

Powód zweryfikowania zawodów jako vo 
Klasa 
rozgrywkowa  

Sezon 
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Niestawienie się na zawody 

III liga kobiet 6 5 3 2 
III liga -- -- -- -- 
IV liga -- 1 -- -- 
klasa Okręgowa 5 2 -- 1 
klasa A 4 1 4 1 
klasa B 9 7 4 5 

Nieuprawniony zawodnik  

III liga kobiet 2 -- 2 -- 
III liga -- -- -- -- 
IV liga -- -- -- -- 
klasa Okręgowa 3 1 -- -- 
klasa A 5 5 2 1 
klasa B 8 7 6 3 

Nieuprawniony zawodnik z tytułu kar finansowych i 
dyskwalifikacji  

III liga kobiet -- -- -- -- 
III liga 1 -- -- -- 
IV liga 2 

 
-- -- -- 

klasa Okręgowa 3 4 1 -- 
klasa A 11 2 1 -- 
klasa B 17 15 4 -- 

Zdekompletowanie drużyny 

III liga kobiet -- -- 1 -- 
III liga -- -- -- -- 
IV liga -- 2 -- -- 
klasa Okręgowa -- 1 -- -- 
klasa A -- -- 1 1 
klasa B 1 1 2 3 

Zbyt mała ilość młodzieżowców 

III liga kobiet -- -- -- -- 
III liga -- -- -- -- 
IV liga -- -- -- 1 
klasa Okręgowa 4 1 -- -- 
klasa A 1 -- -- -- 
klasa B -- -- -- -- 

Brak badań lekarskich lub kart zawodniczych 

III liga kobiet -- -- -- -- 
III liga -- -- -- -- 
IV liga -- -- -- -- 
klasa Okręgowa 1 -- -- -- 
klasa A -- -- 1 -- 
klasa B 3 2 -- -- 

Naruszenie nietykalności sędziego 

III liga kobiet -- -- -- -- 
III liga -- -- -- -- 
IV liga -- -- -- -- 
klasa Okręgowa -- -- -- -- 
klasa A -- -- -- -- 
klasa B -- -- -- -- 

Nieprzygotowanie boiska do gry III liga kobiet -- -- -- -- 
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III liga -- -- -- -- 
IV liga -- -- -- -- 
klasa Okręgowa -- -- 1 -- 
klasa A 1 -- -- -- 
klasa B -- 2 -- -- 

Zejście z boiska przed zakończeniem zawodów lub 
przerwanie meczu 

III liga kobiet -- -- -- -- 
III liga -- -- -- -- 
IV liga -- -- -- -- 
klasa Okręgowa -- -- -- -- 
klasa A -- 1 -- -- 
klasa B -- 1 1 -- 

Przekroczony czas gry 

III liga kobiet 1 1 -- -- 
III liga -- -- -- -- 
IV liga 1 -- 1 -- 
klasa Okręgowa -- -- -- -- 
klasa A 1 -- -- 2 
klasa B -- -- 1 -- 

RAZEM  90 62 36 20 
 
 

Zestawienie ilościowe drużyn wycofanych z rozgrywek w poszczególnych sezonach. 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Seniorzy 9 9 5 9 

III liga kobiet 3 1 2 3 

III liga -- -- -- -- 

IV liga 1 -- -- -- 

klasa Okręgowa 2 2 1 1 

klasa A 1 4 -- 2 

klasa B 3 2 2 3 

Juniorzy 41 33 26 42 

junior A 5 3 -- 3 

junior B 7 2 6 4 

junior C 1  1 6 3 10 

junior C 2  11 3 4 2 

junior D 1 1 4 3 6 

junior D 2 2 -- 3 4 

junior E 1 5 8 3 5 

junior E 2 2 3 -- 5 

junior F 1 3 3 3 1 

junior F 2 4 -- 1 1 

junior G 1 -- 1 -- 1 

junior G 2 -- -- -- -- 

RAZEM 51 42 31 51 
 
Podsumowanie działalności Komisji: 

Zauważyć należy, iż w okresie sprawozdawczym sukcesywnie Komisja ds. Rozgrywek ewoluowała w 
kierunku zmniejszenia składu liczebnego, jego odmłodzenia oraz przejścia na weryfikacje spotkań 
bezpośrednio w systemie Extranet. Przy jednoczesnym wprowadzeniu większego udziału systemu 
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Extranet w proces organizacji zawodów mistrzowskich i pucharowych zarówno na poziomie Związku, 
jaki i poszczególnych Klubów.  

Proces ten ma miejsce począwszy od transferów zawodników poprzez ich uprawnianie, sprawdzanie 
raportów dyscypliny, aż do momentu wpisania zawodnika do składu meczowego.  

Spowodowało to zmniejszenie ilości walkowerów, błędów generowanych przez sędziów czy też ogółu 
spraw rozpatrywanych przez Komisję.  

Daje to pozytywny obraz sprawności działania i szybkość decyzji podejmowanych przez Komisje.  
O właściwej merytoryce działania świadczy również znikoma ilość uznanych odwołań Klubów od 

decyzji Komisji.  
W przyszłości należy pogłębiać sprawność i zakres działania systemu, również pod kątem wdrożenia 

jego mobilnej wersji na smartphony czy tablety.  
Usprawnienia i modyfikacji wymagają procesy systemu Extranet na poziomie rozgrywek 

turniejowych E, F i G dotyczące wprowadzania wyników i sprawozdań z turniejów.  
Zauważyć należy również, iż na przestrzeni okresu sprawozdawczego poprawiła się współpraca 

pomiędzy poszczególnymi Komisjami i Kolegium Sędziów.  
Właściwe szkolenie sędziów powoduje znikomą już ilość popełnianych przez nich błędów 

wymagających rozpatrzenia przez Komisję. 
 
 
 

Komisja ds. Licencji Klubowych 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 41-44, 55. 
• Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu 

Pomorskiego ZPN nr 335/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. 
• Uchwała nr I/6 z 19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

„Przepisów licencyjnych dla klubów III ligi na sezon 2016/2017 i następne”.  
• Uchwała nr II/37 z 22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

„Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne”.   
• Uchwała nr 240/Z/2015 z 30 marzec 2015 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych 
Pomorskiego ZPN. 

• Uchwała nr 46/Z/2013 z 25 marca 2013 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
licencji dla klubów młodzieżowych na sezon 2013/2014 i następne. 

• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. w związku z 
wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek. 

 
Cele działania Komisji. 
System licencyjny realizowany przez Pomorski ZPN, obejmujący przyznawanie licencji do uczestnictwa 
w rozgrywkach klubowych Pomorskiego ZPN o mistrzostwo III i IV ligi oraz niższych klas 
rozgrywkowych, ma na celu: 
• propagowanie i stałą poprawę standardów we wszelkich aspektach funkcjonowania piłki nożnej oraz 

uznawanie za priorytet szkolenie i opiekę nad młodymi zawodnikami w każdym klubie; 
• adaptację infrastruktury sportowej klubów umożliwiającą udostępnienie zawodnikom, widzom oraz 

przedstawicielom mediów dobrze wyposażonych, bezpiecznych i estetycznych obiektów; 
• zapewnienie, że klub posiada odpowiedni poziom zarządzania i organizacji; 
• poprawę ekonomicznych i finansowych możliwości klubów, zwiększenie ich przejrzystości oraz 

wiarygodności; 
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• podkreślenie znaczenia kwestii ochrony wierzycieli klubów poprzez zapewnienie, iż klub na bieżąco 
realizuje zobowiązania wobec zawodników, pracowników, instytucji podatkowych/ubezpieczeń 
społecznych oraz innych klubów, Związku czy PZPN; 

• zabezpieczenie ciągłości i uczciwości rozgrywek klubowych danej ligi lub klasy w trakcie sezonu; 
• umożliwienie rozwoju systemów porównawczej oceny klubów według kryteriów: sportowych, 

infrastrukturalnych, dotyczących personelu, prawnych oraz finansowych. 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy: 
• przyjmowanie, analizowanie i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie przyznawania lub odmowy 

przyznania licencji klubowej na udział w rozgrywkach określonej ligi lub klasy, 
• wizytowanie klubów objętych procedurą licencyjną, 
• podejmowanie decyzji w przedmiocie przyznania licencji, 
• podejmowanie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania licencji, 
• stosowanie sankcji dyscyplinarnych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym 

zakresie, 
• okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach 

procedury licencyjnej, 
• organizowania narad i szkoleń dla klubów podlegających procedurze licencyjnej, 
• publikowanie z prac i działalności stosownych komunikatów, 
• organizowanie przeglądów i weryfikacji obiektów piłkarskich poprzez wnioskowanie o powołanie 

zespołów odpowiedzialnych za przegląd i weryfikację boisk oraz prowadzenie ich rejestru z 
wykorzystaniem systemu ekstranet, po wdrożeniu przez PZPN odpowiednich modułów. 

 
Kalendarium procesu licencyjnego. 

Czynność procesu licencyjnego  

Klasa rozgrywkowa 

III liga 
IV liga 
klasa O 

klasa A 
klasa B 

kluby 
M 

Złożenie wniosku  
licencyjnego 

30 kwietnia 15 maja 31 maja 31 maja 

Przekazanie dokumentów  
dla weryfikatorów 

4 maja 20 maja 1 czerwca 1 czerwca 

Ostateczny termin dosłania przez 
kluby brakującej dokumentacji 

25 maja 25 maja 15 czerwca 15 czerwca 

Ostateczny termin przyznania lub 
odmowy przyznania licencji 

31 maja 31 maja 20 czerwca 20 czerwca 

 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Józef Dąbrowski przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Tomasz Bocheński wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Dawid Michalski sekretarz/członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Maciej Tomaszewski sekretarz 28.03.2019 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Wojciech Krasucki członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Krzysztof Waszkiewicz członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
7.  Jerzy Wnuk-Lipiński członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń Komisji w okresie sprawozdawczym. 

na sezon 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021* 

11 10 7 7 
* posiedzenia Komisji w trybie zdalnym 
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W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła wnioski i podjęła decyzje z uwzględnieniem 
poszczególnych lig i klas rozgrywkowych: 

Liga/klasa 
rozgrywkowa 

Sezon 
2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021* 
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III liga  6 5 1 5 3 2 - - - 21 18 3 

IV liga 20 17 3 23 19 4 22 16 6 22 22 0 

klasa Okręgowa 55 52 3 49 44 5 55 53/8 2 48 48/5 0 

klasa A 92 80 12 81 71 10 85 72/25 13 64 63/13 1 

klasa B 108 86 22 90 81 9 54 40/10 14 67 64/20 3 

kluby młodzieżowe 58 56 2 40 36 4 75 75/65 0 29 28/4 1 

RAZEM 339 296 43 288 254 34 291 256/108 35 251 243/42 8 

* na sezon 2019/2020 i 2020/2021 niektórym klubom klasy Okręgowej i klas niższych Komisja przyznała licencję na 
dwa sezony rozgrywkowe, co w powyższej tabeli zapisano np. klasa Okręgowa 53 -ogółem przyznanych licencji w tym 

8 na dwa sezony. 
 

 
Komisja w okresie sprawozdawczym publikowała na stronie internetowej Związku komunikaty 

dotyczących procesu licencyjnego w ilości: 
• sezon 2017/2018 - 14; 
• sezon 2018/2019 - 12; 
• sezon 2019/2020 - 12; 
• sezon 2020/2021 - 7. 
 

Najczęściej występujące uchybienia w spełnieniu wymogów przepisów licencyjnych: 
a) sportowych: 

• brak odpowiedniej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach 
związkowych, 

• brak kadry szkoleniowej posiadającej uprawnienia wymagane przepisami licencyjnymi, 
b) infrastrukturalnych: 

• brak właściwie urządzonych miejsc siedzących dla publiczności, 
• brak odpowiedniej ilości, wyposażenia i urządzenia szatni dla zawodników i sędziów; 
• brak toalet dla publiczności, 
• brak trwałego ogrodzenia pola gry od publiczności, 
• brak zadaszonych boksów dla zawodników rezerwowych, 
• brak aktualnym umów na korzystanie z obiektów piłkarskich, 

c) dotyczących personelu i administracji: 
• przypadki braku uprawnień osób wykonujących obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa i 

odpowiednio przeszkolonych służb porządkowo-informacyjnych, 
• brak wykwalifikowanych spikerów zawodów piłkarskich, 

d) prawnych: 
• przypadki złożenia wniosków po terminie wynikającym z przepisów licencyjnych, 

e) finansowych: 

• brak uregulowanych zobowiązań finansowych wobec Pomorskiego ZPN, 

• składanie niewiarygodnych oświadczeń o braku zobowiązań oraz o posiadaniu 
wystarczających środków gwarantujących udział w rozgrywkach przez cały sezon. 
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Narady i szkolenia dotyczące spraw licencyjnych: 
• rok 2017 - prezentacja i blok informacyjny na temat procesu licencjonowania klubów podczas 

spotkania z przedstawicieli klubów - Gdańsk, Słupsk, Malbork; 
• rok 2018 - prezentacja i blok informacyjny na temat procesu licencjonowania klubów podczas 

spotkania z przedstawicieli klubów - Gdańsk, Słupsk, Malbork; 
• 21.07.2018 r. - prezentacja „Przepisy licencyjne kryterium infrastrukturalnego, a organizacja 

zawodów piłkarskich” na szkoleniu dla delegatów meczowych - Gdańsk; 
• rok 2019 - prezentacja i blok informacyjny na temat procesu licencjonowania klubów podczas 

spotkania z przedstawicieli klubów - Gdańsk, Słupsk, Malbork; 
• 06/07.08.2019 r. - prezentacja „Infrastruktura obiektu sportowego w kontekście znowelizowanych 

przepisów licencyjnych” na szkoleniu dla kierowników ds. bezpieczeństwa i koordynatorów służb 
klubowych - Gdańsk, Słupsk; 

• rok 2020 - prezentacja i blok informacyjny na temat procesu licencjonowania klubów podczas 
spotkania z przedstawicieli klubów - Gdańsk, Słupsk, Malbork. 

 
 
Przegląd i weryfikacja obiektów sportowych. 
Imienny wykaz składu weryfikatorów: 
a) na sezon 2016/2017: 

• koordynator weryfikacji boisk - Gerard Sobecki; 
• weryfikatorzy: Jacek Borowiński, Józef Dąbrowski, Jan Gutowski, Henryk Jaskólski, Karol Kublik, 

Henryk Nowacki, Jarosław Nowicki, Andrzej Szaj Adam Tarnecki, Przemysław Zagórski, 
 
b) na sezon 2017/2018: 

• koordynator weryfikacji boisk - Gerard Sobecki; 
• weryfikatorzy: Jacek Borowiński, Józef Dąbrowski, Jan Gutowski, Henryk Jaskólski, Dawid Kręcki, 

Karol Kublik, Henryk Nowacki, Jarosław Nowicki, Grzegorz Mółka, Andrzej Szaj Adam Tarnecki, 
Przemysław Zagórski, 

c) na sezon 2018/2019: 
• koordynator weryfikacji boisk - Gerard Sobecki; 
• weryfikatorzy: Jacek Borowiński, Józef Dąbrowski, Jan Gutowski, Henryk Jaskólski, Dawid Kręcki, 

Karol Kublik, Henryk Nowacki, Jarosław Nowicki, Grzegorz Mółka, Andrzej Szaj, Adam Tarnecki, 
Krzysztof Waszkiewicz, Dariusz Wątróbski, Przemysław Zagórski. 

d) na sezon 2019/2020: 
• koordynator weryfikacji boisk - Gerard Sobecki; 
• weryfikatorzy: Józef Dąbrowski, Henryk Jaskólski, Dawid Kręcki, Karol Kublik, Henryk Nowacki, 

Jarosław Nowicki, Andrzej Szaj, Adam Tarnecki, Maciej Tomaszewski, Krzysztof Waszkiewicz, 
Dariusz Wątróbski, Przemysław Zagórski. 

 
 
Zestawienie ilościowe zweryfikowanych i dopuszczonych do rozgrywek boisk do poszczególnych 

lig lub klas rozgrywkowych w sezonach: 

Liga/klasa rozgrywkowa 

sezon 
2016/2017 
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Ekstraklasa 3 - 3 - 3 - 3 - 
I liga 2 - 2 - 2 - 2 - 
II liga 1 - 1 - 1 - 1 - 
III liga 5 2 7 2 6 2 8 1 
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IV liga 17 6 20 6 17 7 23 6 
klasa Okręgowa 52 4 58 5 54 4 59 5 
klasa A 91 6 89 2 97 7 92 2 
klasa B 94 1 75 6 96 1 77 6 
kluby młodzieżowe 21 3 20 3 23 2 21 4 
obiekty typu „Orlik” - 49 - 49 - 53 - 54 
RAZEM 286 71 275 73 299 76 286 78 
 
 
Wnioski i uwagi wynikające z weryfikacji obiektów piłkarskich. 

Należy odnotować pewną poprawę w zakresie 
spełnienia wymogów infrastrukturalnych na 
obiektach piłkarskich Pomorskiego ZPN w okresie 
sprawozdawczym. 

Najczęściej występującymi mankamentami są:  
• brak zgodności wymiaru pola gry stosownie 

do obowiązujących wymogów licencyjnych;  
• brak trwałego ogrodzenia pola gry od 

widowni i ogrodzenia zewnętrznego obiektu; 
• brak zadaszonych o odpowiedniej ilości 

miejsc siedzących w boksach dla zawodników 
rezerwowych; 

• brak wymaganej przepisami licencyjnymi 
odpowiedniej ilości indywidualnych miejsc 
siedzących dla publiczności; 

• brak wydzielonego od widowni przejścia dla sędziów i zawodników z szatni na pole gry; 
• brak trwałego, stabilnie wygrodzonego sektora dla kibiców drużyny gości; 
• brak zaplecza socjalnego i sanitarnego (toalety, prysznice z ciepłą wodą w ilości odpowiadającej 

normom postanowień licencyjnych); 
• brak przy wejściach na obiekt odpowiednich regulaminów obiektu. 
Konsekwentnie należy kontrolować wykonanie zaleceń wynikających z decyzji licencyjnych i 

protokołów weryfikacyjnych. 
 
 
 

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 41-44, 55. 
• Regulamin Komisji Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą 

Zarządu Pomorskiego ZPN nr 103/Z/2016 z dnia 19.12.2016r. 
• Uchwała nr I/6 z 19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

„Przepisów licencyjnych dla klubów III ligi na sezon 2016/2017 i następne”.  
• Uchwała nr II/37 z 22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

„Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne”.   
• Uchwała nr 240/Z/2015 z 30 marzec 2015 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych 
Pomorskiego ZPN. 

• Uchwała nr 46/Z/2013 z 25 marca 2013 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
licencji dla klubów młodzieżowych na sezon 2013/2014 i następne. 

• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. w związku z 
wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
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na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek. 

 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy: 
a) przyjmowanie, analizowanie i weryfikowanie od strony formalno-prawnej wniosków odwoławczych 

od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN jako organu pierwszej instancji. 
b) podejmowanie decyzji w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania licencji w trybie 

odwoławczym.  
c) stosowanie sankcji dyscyplinarnych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym 

zakresie.  
d) okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach 

procedury licencyjnej.  
e) współpraca z pozostałymi Komisjami Pomorskiego ZPN.         
f) publikowanie z prac i działalności Komisji stosownych komunikatów. 
g) prowadzenie dokumentacji Komisji.                                                                         
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Błażej Jenek przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Roman Strzelecki wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. 24.04.2017 r. 
3.  Paweł Raczak członek/wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Łukasz Karski sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
 

Liczba odbytych posiedzeń Komisji w okresie sprawozdawczym. 
na sezonie 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 
5 3 3 

 
 

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła wnioski i podjęła decyzje z uwzględnieniem 
poszczególnych lig i klas rozgrywkowych: 

Liga/klasa 
rozgrywkowa 

Sezon 
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III liga  1 1 - 1 1 - - - - 
IV liga 3 3 - 4 4 - 5 5 - 
klasa Okręgowa 3 3 - 5 5 - 2 2 - 
klasa A 10 9 1 8 8 - 11 11 - 
klasa B 26 26 - 8 8 - 9 9 - 
kluby młodzieżowe 2 2 - 3 3 - - - - 
RAZEM 45 44 1 29 29 - 27 27 - 

 
 



- 83 - 

 

 
 
Zarząd Kolegium Sędziów 
 
 
Podstawa prawna działania Kolegium. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 56-58, 
• Regulamin Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu 

Pomorskiego ZPN nr 120/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. 
• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. związku z 

wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek, 

 
Zakres działania i kompetencje Kolegium. 
Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Kolegium Sędziów należy: 
• wypracowanie głównych kierunków działalności w zakresie szkolenia sędziów i obserwatorów 

sędziów oraz ustalanie wytycznych w zakresie prowadzenia egzaminów praktycznych i 
teoretycznych,  

• realizacja postanowień podjętych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Pomorskiego ZPN oraz na 
Walnym Zebraniu Sędziów Pomorskiego ZPN,  

• wdrażanie w oparciu o postanowienia międzynarodowych władz piłkarskich (FIFA, UEFA) oraz 
Zarządu PZPN jednolitych interpretacji przepisów gry w piłkę nożną,  

• sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez sędziów i obserwatorów sędziów 
Statutu, regulaminów i postanowień oraz uchwał Zarządu PZPN i Pomorskiego ZPN, dotyczących 
zagadnień piłkarskich i sędziowskich,  

• organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla czynnych sędziów i 
obserwatorów sędziów,  

• podejmowanie działalności w zakresie kształtowania postaw etyczno-moralnych w środowisku 
sędziowskim.  

• wyznaczanie obsady sędziowskiej zawodów organizowanych przez Pomorski ZPN lub zleconych 
przez PZPN,  

• wydawanie wewnątrzzwiązkowych komunikatów dotyczących swojej działalności,  
• okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków wynikających z 

zakresu działalności oraz kompetencji i uprawnień,  
• nadawanie sędziom i obserwatorom sędziów uprawnień do prowadzenia i obserwacji zawodów na 

szczeblu wojewódzkim w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd Pomorskiego ZPN zasady,  
• rekomendowanie Zarządowi Pomorskiego ZPN kandydatów do prowadzenia obserwacji na szczeblu 

centralnym,  
• współdziałanie z poszczególnymi wydziałami i komisjami Pomorskiego ZPN w zakresie spraw 

piłkarskich i sędziowskich,  
• współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących problematyki 

sędziowskiej oraz popularyzacji znajomości przepisów gry w piłkę nożną wśród zawodników, a 
także sympatyków piłki nożnej,  

• ustalanie wysokości składek Funduszu Obsługi Kolegium Sędziów oraz prowadzenie działalności 
finansowej Kolegium Sędziów zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie Sędziów 
regulaminem,  

• występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń oraz tytułów sędziego honorowego i zasłużonego.  
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Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L.P. Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1. Tomasz Góreczny przewodniczący 26.08.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2. Katarzyna Wierzbowska wiceprzewodnicząca 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3. Paweł Dreschel sekretarz 23.09.2016 r. 22.07.2019 r. 
4. Dariusz Borucki członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
5. Grzegorz Rek członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
6. Adam Manuszewski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
7. Dominik Sulikowski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
8. Roman Strzelecki członek 23.09.2016 r. 17.03.2017 r. 
9. Mariusz Podjacki członek 24.04.2017 r. do dnia dzisiejszego 
10. Zbigniew Kolter członek 24.04.2017 r. 26.02.2018 r. 
11. Jarosław Boratyński członek 26.02.2018 r. do dnia dzisiejszego 
12. Marek Szerszeń członek 26.02.2018 r. 25.02.2020 r. 
13. Dariusz Bohonos członek 25.02.2020 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

13 12 13 7 
 

Stan liczbowy sędziów według zaszeregowania w poszczególnych sezonach. 

Uprawnienia 

Sezon 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

2
0

1
8

/2
0

1
9

 

2
0

1
9

/2
0

2
0

 
top-amator A 1 1 2 2 

top-amator B 2 2 2 2 

asystent szczebla centralnego 2 4 4 4 

szczebel centralny-kobiety  4 4 5 5 

III liga 6 6 6 7 

IV liga 31 31 29 29 

klasa Okręgowa 66 65 65 65 

klasa A 101 92 103 102 

klasa B 124 107 81 41 

próbni 45 48 61 86 

nieczynni i urlopowani 92 95 100 83 

RAZEM 382 360 358 343 
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Stan liczbowy obserwatorów sędziów według zaszeregowania w poszczególnych sezonach. 

Uprawnienia 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Szczebel centralny 5 5 5 4 

III liga 6 6 5 6 

IV liga 15 15 11 12 

klasa Okręgowa 9 8 8 2 

klasa A i B (sędziowie czynni) - - - 5 

RAZEM 35 34 34 29 

 
Zestawienie liczbowe przeprowadzonych obserwacji sędziów w poszczególnych klasach 

rozgrywkowych. 

Obserwator 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

IV liga 164 164 146 79 

klasa Okręgowa 231 179 157 60 

klasa A 
k 

188 138 143 71 

klasa B 67 63 76 33 

Puchar Polski 3 1 1 - 

juniorzy - 1 - - 

RAZEM 653 546 523 243 

 
Liczba sędziów objętych programem mentorskim w poszczególnych sezonach. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

13 13 14 13 
 
Podsumowanie działalności Zarządu Kolegium Sędziów: 

Zarząd Kolegium Sędziów dobrze ocenia współpracę z Zarządem Pomorskiego ZPN. Widoczne jest 
wsparcie przy działaniach podejmowanych przez Kolegium Sędziów. Począwszy od kursów 
sędziowskich, a kończąc na podjęciu uchwały o ustanowieniu ekwiwalentów sędziowskich przez Zarząd 
Pomorskiego ZPN. Po wielu latach rozmów doszliśmy do porozumienia i stawki te odpowiadają 
oczekiwaniom sędziów od IV ligi, aż do rozgrywek juniorskich. Cieszy rozwój wśród arbitrów, co widać 
chociażby przez liczbę sędziów na szczeblu centralnym, która progresywnie rosła przez 4-letnią 
kadencję Zarządu Kolegium Sędziów oraz fakt, że w minionym sezonie rozgrywkowym dwóch sędziów 
prowadziło zawody na poziomie Ekstraklasy. Jedynym niepokojącym faktem jest systematycznie 
spadająca liczba sędziów, pomimo organizowanych kursów, co odzwierciedlają dane w tabeli ujęte w 
sprawozdaniu. Należy w dalszym ciągu szukać rozwiązań, które pomogą zwiększyć zainteresowanie 
sędziowaniem wśród młodych ludzi. 

Zarząd Kolegium Sędziów stoi na stanowisku, że utrzymanie współpracy na dotychczasowym 
poziomie przyczyni się do osiągania dalszych sukcesów przez sędziów Pomorskiego ZPN. Nie należy 
zapominać o dialogu, za pomocą, którego możemy dojść do wspólnych pomysłów i rozwiązań, które 
okażą się być korzystne nie tylko dla Kolegium Sędziów, ale dla całego środowiska piłkarskiego. 
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Komisja Licencji Sędziowskich 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 57. 
• Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla sędziów 

piłkarskich z późniejszymi zmianami. 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji 

Komisja działająca w Pomorskim ZPN posiada kompetencje w zakresie przyznawania, odmowy 
przyznania, przedłużania, zawieszania licencji uprawniających do prowadzenia przez sędziów zawodów 
w piłce nożnej i futsalu w rozgrywkach, których organem prowadzącym jest Pomorski ZPN, PZPN w 
przypadku I i II ligi lub Spółka Ekstraklasa SA w przypadku Ekstraklasy. 

Komisja Licencji Sędziowskich przyznaje licencję sędziego w drodze decyzji.  
Pomorski ZPN prowadzi ewidencję przyznanych licencji, ze względu na postanowienia RODO, nie 

publikują jej na stronie internetowej. 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L.p. Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Maciej Wierzbowski przewodniczący 29.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Anna Moritz wiceprzewodnicząca 29.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Piotr Cwalina sekretarz 29.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Tomasz Góreczny członek 29.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Wiesław Włodarczyk członek 29.09.2016 r. 25.09.2017 r. 
6.  Dariusz Bohonos członek 25.09.2017 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 3 3 4 
 
Ilość wniosków o licencję sędziego piłki nożnej według zaszeregowania w poszczególnych latach 

Uprawnienia 
Rok 

2016 2017 2018 2019 

top-amator A - 1 1 2 

top-amator B - 1 2 2 

top-amator C - - - - 

futsal Ekstraklasa 1 1 2 1 

asystent szczebla centralnego - 4 4 4 

szczebel centralny-kobiety  - - - 6 

III liga - 7 7 8 

IV liga - 29 29 27 

klasa Okręgowa - 61 61 63 

klasa A - 80 81 89 

klasa B - 47 120 97 

odmownie - - 7 - 

Razem 1 232 307 299 
 
Podsumowanie działalności Komisji: 
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Komisja dzięki społecznemu zaangażowaniu wszystkich członków działała sprawnie, bez opóźnień, 
mając na uwadze prawidłowość przebiegu rozgrywek organizowanych przez Pomorski ZPN.  

Dostosowano również działania Komisji do uchwał i rozporządzeń wprowadzonych przez 
ustawodawstwo RP w zakresie stosowania przepisów RODO. 

 
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 57. 
• Regulamin Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego 

ZPN nr 335/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. 
• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. w związku z 

wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek. 

 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
Do zakresu działań i kompetencji Komisji należy: 
• nadzór i kontrola realizacji uchwał i postanowień władz oraz organów Związku, dotyczących spraw 

bezpieczeństwa, porządku oraz bazy sportowej na obiektach piłkarskich na terenie działania 
Pomorskiego ZPN, 

• sprawowanie kontroli organizacji meczów piłkarskich w zakresie ich zgodności z wymogami 
bezpieczeństwa, 

• przedstawienie wniosków do Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN w sprawie 
czasowego wyłączenia z użytkowania całości lub części obiektu piłkarskiego w przypadku 
modernizacji lub przebudowy obiektu, 

• przedstawienie wniosków do Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN w sprawie 
organizacji zawodów na całym obiekcie lub jego wydzielonej części bez udziału publiczności w 
przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa, 

• prowadzenie obsad delegatów meczowych na zawody organizowane przez Pomorski ZPN, 
• analiza raportów delegatów meczowych i obserwatorów sędziów oraz sprawozdań sędziowskich 

zawodów organizowanych przez Pomorski ZPN pod kątem organizacji zawodów, bezpieczeństwa i 
porządku na obiektach piłkarskich, 

• wnioskowanie do właściwej Komisji Dyscyplinarnej w sprawach dotyczących uchybień 
organizacyjnych i przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa w związku z zawodami 
piłkarskimi, 

• współpraca z państwowymi i samorządowymi służbami zabezpieczającymi porządek i 
bezpieczeństwo na obiektach piłkarskich,  

• współdziałanie w zakresie umocnienia bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich z organami PZPN i 
Pomorskiego ZPN, a w szczególności Komisją Dyscypliną oraz Komisją ds. Licencji Klubowych 
Pomorskiego ZPN, poprzez wzajemną wymianę informacji, 

• prowadzenie kursów i seminariów dla czynnych delegatów meczowych i kandydatów na delegatów 
meczowych, 

• rekomendowanie Zarządowi Pomorskiego ZPN kandydatów na delegatów meczowych szczebla 
centralnego oraz wnioskowanie o powołanie delegatów meczowych III i IV ligi oraz niższych klas 
rozgrywkowych na określony sezon rozgrywek, według zasad ustalonych w załączniku do 
niniejszego regulaminu, 
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• organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych dla kierowników ds. bezpieczeństwa, 
koordynatorów służb klubowych, stewardów, spikerów zawodów zaangażowanych przy organizacji 
zawodów piłkarskich,  

• prowadzenie narad szkoleniowych z przedstawicielami klubów, właścicielami obiektów w zakresie 
organizacji meczów oraz wymogów bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, 

• opracowywanie projektów przepisów oraz wnioskowanie zmian w istniejących przepisach w celu 
poprawy warunków bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich, 

• okresowe przekładanie Zarządowi Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków odnoszących 
się do bezpieczeństwa, porządku na obiektach piłkarskich oraz bazy sportowej, 
 

• współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu, organizacjami pozarządowymi w celu 
propagowania pozytywnych wzorców zachowania na obiektach piłkarskich, 

• realizacja innych zadań dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich zaleconych przez 
Zarząd Pomorskiego ZPN. 

 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja 
Data 
Powołania 

Data Odwołania 

1.  Gerard Sobecki  przewodniczący   23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

2.  Błażej Jenek wiceprzewodniczący  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

3.  Dawid Kręcki  sekretarz  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

4.  Henryk Nowacki  członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

5.  Henryk Jaskólski  członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

6.  Rafał Hołubowski  członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

7.  Dariusz Wątróbski  członek  24.10.2016 r. do dnia dzisiejszego 

8.  Andrzej Szaj  członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

9.  Adam Wysocki  członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
 

Liczba odbytych posiedzeń. 
w sezonie 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
7 7 6 5 

 
 

Zestawienie ilościowe delegatów meczowych według klas rozgrywkowych w poszczególnych 
sezonach. 

Uprawnienia 
Sezon 

  2016/2017   2017/2018   2018/2019   2019/2020 

III liga 3 2 2 2 

IV liga i klasy niższe 7 7 8 9 

RAZEM 10 9 10 11 
 
 
Zestawienie ilościowe zawodów, na które był desygnowany delegat według klas rozgrywkowych. 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

  2016/2017   2017/2018   2018/2019   2019/2020* 

III liga 49 12 13 5 

IV liga 17 23 34 21 
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klasa Okręgowa 7 9 9 10 

klasa A i niższe 11 16 8 3 

RAZEM 84 60 64 39 
* sezon 2019/2020 przerwany po rundzie jesiennej 

 
Zestawienie ilościowe naruszeń przepisów dotyczących organizacji i bezpieczeństwa podczas 

rozgrywkach seniorów z uwzględnieniem przyczyn w poszczególnych sezonach. 

Uchybienia  Klasa rozgrywkowa 

Sezon 
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* 

Naruszenie nietykalności sędziego 

IV liga 3 2 2 2 

klasa Okręgowa 6 2 1 2 

klasa A 4 7 6 3 

klasa B 2 3 2 2 

Nieprzygotowanie boiska do gry  
Brak zabezpieczenia strefy "0"     
Brak regulaminu zawodów piłki nożnej 

IV liga 4 3 2 2 

klasa Okręgowa 7 4 3 6 

klasa A 6 3 2 5 

klasa B 6 4 4 6 

Brak obecności Kierownika ds. 
Bezpieczeństwa lub Koordynatora Służb 
Klubowych 

IV liga 6 6 4 2 

klasa Okręgowa 5 4 3 3 

klasa A 8 7 6 4 

klasa B 8 8 8 6 

Brak obecności na zawodach służby 
medycznej i noszowych  

IV liga 4 3 2 2 

klasa Okręgowa 6 7 3 2 

klasa A 7 6 4 4 

klasa B 8 9 4 4 

Brak na zawodach służb 
porządkowych/informacyjnych  

IV liga 9 7 6 4 

klasa Okręgowa 8 6 5 5 

klasa A 12 11 6 5 

klasa B 14 14 7 5 

Użycie środków pirotechnicznych/serpentyn 
przez Kibiców 

IV liga 3 3 5 8 

klasa Okręgowa 1 0 2 1 

klasa A 1 2 2 1 
klasa B 1 2 1 1 

Palenie flag i transparentów(sektorówek) 

IV liga 2 1 0 0 

klasa Okręgowa 1 0 0 0 

klasa A 0 1 1 1 

klasa B 0 1 1 0 

Brak spikera 

IV liga 3 2 2 2 
klasa Okręgowa 2 1 2 2 
klasa A 2 1 3 2 
klasa B 4 2 2 1 

RAZEM 153 132 101 93 
* sezon 2019/2020 przerwany po rundzie jesiennej 
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Zespół ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów sportowych. 
Zgodnie z uchwałą PZPN z dnia 30.03.2016 r. Zarząd Pomorskiego ZPN uchwałą nr 77/Z/2016 z dnia 
24.10.2016 r. Zespół roboczy ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji 
obiektów sportowych na terenie województwa pomorskiego w składzie: 
• Gerard Sobecki, 
• Henryk Nowacki,  
• Rafał Hołubowski.  
 
Zestawienie ilościowe obiektów sportowych opiniowanych w zakresie budowy, przebudowy lub 

modernizacji w okresie sprawozdawczym. 

Zakres opiniowania 

Zaplecze 
socjalno-
sanitarne 

Trybuny dla 
publiczności 

Pole gry 
trawiaste 

Pole gry o 
nawierzchni 

sztucznej 

Modernizacja 
kompleksowa 

Razem 

Poziom rozgrywek 

2
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III liga - 1 - 1 - - 1 - - - - - 5 3 - 11 
IV liga - 1 - - - - - 1 - 1 1 - - 1 1 6 
klasa okręgowa 2 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 3 - 1 13 
klasa A - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 2 
klasa B - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 2 
RAZEM 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 8 5 2 34 
 

Działalność szkoleniowa. 
Organizacja narad z liczbą uczestników. 

Rodzaj narady 
Sezon 

Razem 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Szkolenie delegatów meczowych 
oraz kandydatów na delegatów 
meczowych III ligi, IV ligi i klas 
niższych 

14 15 14 12 55 

Szkolenie kierowników ds. 
bezpieczeństwa i koordynatorów 
służb klubowych 

51 48 77 58 234 

 
Organizacja kursów z liczbą abiturientów.  
Typ kursu  Sezon  
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Razem 

Kierowników ds. 
bezpieczeństwa 

18 21 14 12 65 

Koordynatorów służb 
klubowych 

158 60 0 0 218 

Spikerów 0 52 0 0 52 

Stewardów  0 12 21 48 81 

 
Podsumowanie działalności Komisji: 

Komisja ds. Bezpieczeństwa Pomorskiego ZPN w okresie sprawozdawczym podjęła współpracę z 
Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Miała ona na celu poprawę bezpieczeństwa na meczach piłki 
nożnej, które nie miały charakteru masowych imprez sportowych.  

W przeprowadzanych cyklicznie szkoleniach dla kierowników ds. bezpieczeństwa jak i 
koordynatorów służb klubowych, a do roku 2017 oraz na corocznych spotkaniach z przedstawicielami 
klubów członek Komisji, zastępca naczelnika sztabu Policji KW referował temat poświęcony współpracy 
na linii Policja – Klub, aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa na zawodach piłki nożnej. 
Materiał szkoleniowy przedstawiony klubom piłkarskim był również prezentowany funkcjonariuszom 
komórek sztabowych na szkoleniach organizowanych przez Sztab Policji KWP w Gdańsku celem 
wdrażania tzw. „dobrych praktyk” przy organizacji i zabezpieczeniu meczu piłki nożnej.  

Komisja wspólnie ze Sztabem Policji KW w Gdańsku przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 
dokonywała analizy zawodów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Kluby w poszczególnych klasach rozgrywkowych otrzymały informację o zawodach mogących stworzyć 
zagrożenie celem należytego zabezpieczenia zawodów zgodnie z regulaminem rozgrywek.  

Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji również swoimi kanałami zawiadamiał posterunki, które 
kontaktowały się bezpośrednio z klubami i wspólnie decydowano o formie zabezpieczenia zawodów.  

Sztab Policji KW w Gdańsku wspólnie z Komisją opracował jedyne w Polsce zasady „Postępowanie 
klubu w przypadku wystąpienia przestępstw i wykroczeń w tym naruszeń bezpieczeństwa i porządku 
prawnego na meczach niebędących masową imprezą sportową.” 

Komisja opracowała wademekum organizatora zawodów piłkarskich, który jest podstawą wykładania 
zapisów do organizacji zawodów piłki nożnej. Vademecum zatwierdził Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 
26.06.2019 r. uchwałą nr 581/Z/2019. Opracowanie przekazano wszystkim klubom Pomorskiego ZPN. 
Za zgodą naszego Związku Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN w 
dniu 26.09.2019 r. jako dobrą praktykę przesłał wademekum do wszystkich Komisji i Wydziałów ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich wojewódzkich ZPN w Polsce. 

Dla podniesienia poziomu organizacji zawodów i realizacji zapisów regulaminowych oraz wymogów 
licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych Komisja opracowała regulamin 
współzawodnictwa „Bezpieczny Stadion – Bezpieczne Zawody”, które w dniu 30.09.2019 r. uchwałą 
Zarządu nr 627/Z/2019 został zatwierdzony do użytku wewnętrznego.  

Celem współzawodnictwa są aspekty związane z przygotowaniem zawodów i rywalizacja pomiędzy 
zespołami, który przyczyni się do podniesienia poziomu organizacji zawodów.  

Podczas trwania współzawodnictwa w każdym sezonie rozgrywkowym zostaną wyróżnione m.in.: 
• kluby piłkarskich jako organizator zawodów, 
• organy samorządowe za stan obiektów i ich modernizację,  
• kierownicy ds. bezpieczeństwa, 
• koordynatorzy służb klubowych, 
• spikerzy,  
• jednostki Policji w zakresie lokalnej współpraca z klubami. 
Wręczenie wyróżnień nastąpi na koniec sezonu rozgrywkowego podczas uroczystej gali.  
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Członkowie Komisji uczestniczyli w corocznych konferencjach „Bezpieczny Stadion” w Kielcach oraz 
w warsztatach bezpieczeństwa organizowanych przez UEFA oraz Departament Organizacji Imprez, 
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.  

W 2017 roku przewodniczący Komisji uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez PZPN i firmę 
Saltex Europa. Szkolenie odbywało się w Holenderskim Centrum Piłki Nożnej - Zeist. Uczestnicy 
szkolenia zapoznali się z najnowszą produkcją traw ze sztucznego włókna - trawą hybrydową, którą 
należy uwzględnić przy certyfikacji i weryfikacji boisk. 

Członkowie Komisji byli powoływani do składów zespołów weryfikacyjnych obiektów piłkarskich, a 
koordynatorem był również przewodniczący Komisji.  

Przedstawiciele naszej Komisji uczestniczyli w organizacji turniejów, meczów międzynarodowych 
oraz spotkaniach z władzami samorządowymi.  

Komisja prowadziła bieżącą konsultację ze wszystkimi Klubami oraz Komisjami naszego Związku. 
Komisja wystąpiła do PZPN z propozycją zmian w przepisach licencyjnych oraz wprowadzenie 

zapisów w Systemie Extranet dla sędziów i obserwatorów od III Ligi do klas niższych.  
Od roku 2018 działania nie przyniosły żadnego efektu.  
Proponowane zmiany dotyczyły: 
• obecność na zawodach kierownika ds. bezpieczeństwa, 
• punktu medycznego i jego oznakowania, 
• obecność na zawodach spikera, 
• obecność służb porządkowych, 
• ekspozycji regulaminu zawodów piłki nożnej nie będący imprezą masową.  
Wystąpiono również do Zarządu Pomorskiego ZPN o zmianę dotyczącą boisk typu „Orlik” w zakresie 

minimalnych wymogów dotyczących umiejscowienia przeszkód stałych i ich zabezpieczenie jak również 
uregulowania zapisu dotyczące oświetlenia boisk o natężeniu poniżej 500 lx  dla rozgrywek niższych klas 
rozgrywkowych i grup młodzieżowych. 

 
 
 

Komisja Dyscyplinarna 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 41-44,48,52,54. 
• Regulamin Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego 

ZPN nr 122/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. 
• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. w związku z 

wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek. 

 
Zakres kompetencji i uprawnień Komisji. 
Do kompetencji i uprawnień Komisji w szczególności należy: 
1. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas zawodów 

podlegających kompetencji Pomorskiego ZPN i w związku z nimi. 
2. Rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi 

reguł technicznych i dyscyplinarnych. 
3. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego 

zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Pomorskiego ZPN. 
4. Orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, sędziom i działaczom piłkarskim w związku z 

naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
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5. Rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych Pomorskiego 
ZPN, trenerów, sędziów oraz działaczy piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno-
moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Pomorskiego ZPN 
w sprawach niewiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z 
naruszeniem reguł gry. 

 
Zakres zadań i działania Komisji. 

Zadaniem Komisji jest weryfikacja pod względem przewinień: zawodników, trenerów, działaczy 
klubowych oraz sędziów, których zachowania podlegają karze dyscyplinarnej przewidzianej w 
Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

Protokoły meczowe są weryfikowane pod względem dyscyplinarnym w możliwie jak najkrótszym 
czasie po odbytym meczu. Osoba przeprowadzająca weryfikacje protokołów przekazuje członkom 
Komisji te sprawozdania, w których odnotowano przewinienia lub zdarzenia w szczególności: 

• wykluczenia z gry w związku z otrzymaniem samoistnej czerwonej kartki, 
• wykluczenia z gry po otrzymaniu drugiej żółtej kartki, kiedy zawodnik w trakcie schodzenia z 

boiska słowami lub zachowaniem może polegać karze dyscyplinarnej, 
• otrzymanie przez pięciu różnych zawodników jednej drużyny ostrzeżenia (żółta kartka) lub 

wykluczenia (czerwona kartka), 
• opis sędziego o skandalicznym lub niesportowym zachowaniu zawodnika, trenera, działacza lub 

jakiekolwiek osoby przebywającej w strefie technicznej, 
• opis sędziego dotyczący zachowania kibiców drużyn gospodarzy lub gości, które zakłócały 

przebieg meczu takie jak: rasistowskie okrzyki, wyzwiska pod adresem zawodników przeciwnego klubu, 
wyzwiska pod adresem PZPN lub Pomorskiego ZPN, 

• brak rozliczenia delegacji sędziowskiej, 
• brak dokumentów potwierdzających weryfikację boiska, 
• brak dokumentów potwierdzających ważną licencję trenerską, 
• każde zdarzenie opisane przez sędziego, które zdaniem Komisji może podlegać rozpatrzeniu 

przez Komisję. 
Komisja podczas rozpatrywania spraw, korzysta nie tylko ze sprawozdań sędziowskich, ale również z 

raportów delegata meczowego lub obserwatora sędziów.  
Do Komisji kierowane są również wnioski zawodników, klubów i działaczy sportowych, jeśli spełniają 

one wymogi formalne, są uwzględniane podczas rozpatrywania sprawy.  
Rozpatrywane są również wnioski skierowane przez: 
• inne Komisje pracujące na rzecz Pomorskiego ZPN, 
• zawodników, 
• sędziów, 
• trenerów, 
• działaczy społecznych. 
Komisja w niektórych przypadkach, po zapoznaniu się ze sprawą lub przewinieniem zawodnika (przy 

czym zawsze jeśli zawodnikowi grozi więcej niż 3 mecze dyskwalifikacji), przed podjęciem decyzji 
wszczyna postępowanie dyscyplinarne, umieszczając taką informację w komunikacie Komisji.  

W odpowiedzi na zaistniałą potrzebę Komisja podczas posiedzeń wysłuchuje na posiedzeniach 
wszystkie chętne osoby, które proszą o poradę, ponowną weryfikację orzeczenia, cofnięcie podjętej przez 
Komisję decyzji itp. nawet, jeśli dana sprawa była rozpatrywana w trybie rzeczywistym, bez konieczności 
wszczęcia postępowania. 

Komisja otrzymuje również wnioski o sankcje dyscyplinarne od Komisji ds. Rozgrywek oraz Komisji 
ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich. W takich przypadkach w oparciu o Regulamin 
Dyscyplinarny PZPN wspólnie podejmuje decyzję o stosownych karach. Kary nakładane w tych 
przypadkach mają na celu usprawnienie rozgrywek, podwyższenie ich standardu oraz renomy.  

Wnioski Komisji ds. Rozgrywek głównie dotyczą braku obecności trenera na zawodach, w takim 
przypadku Komisja orzeka kary na podstawie art. 102 pkt. c) zgodnie z Taryfikatorem sankcji 
finansowych Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Wysokość kary zależy od poziomu rozgrywek.  

Każdy z wniosków Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich jest rozpatrywany 
indywidualnie. Powodem takiego działania jest różnorodność przewinień popełnianych przez kluby. 
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Najczęściej jednak Komisja do ukarania w takich przypadkach stosuje art. 102 pkt.1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, który mówi o niedopełnieniu obowiązków, określonych w przepisach.  
 

Skład osobowy Komisji w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Michał Sambożuk  przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Andrzej Toczyński   wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Mateusz Wiech  sekretarz 02.07.2018 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Grzegorz Łangowski  członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Waldemar Krajewski  członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Bogusław Szumichora  członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
7.  Dariusz Wątróbski  członek 26.02.2018 r. do dnia dzisiejszego 
8.  Karolina Dłużewska członek 23.09.2016 r. 26.06.2017 r. 
9.  Kamil Dunaj sekretarz 23.09.2016 r. 02.07.2018 r. 
10.  Grzegorz Mółka członek 26.06.2017 r. 28.08.2017 r. 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

32 33 33 15 
 

Zestawienie liczbowe kar dyscyplinarnych orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

  2016 /2017   2017/ 2018   2018/ 2019   2019/ 2020* 

Zawodnicy 421 341 308 268 

Trenerzy, kierownicy, sędziowie 5 43 34 23 

Działacze klubowi 1 3 5 2 

Obserwatorzy - - - - 

RAZEM 427 387 347 293 
* sezon 2019/2020 przerwany i zakończony po rundzie jesiennej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zestawienie ilościowe kar dyskwalifikacji orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

  2016 /2017   2017/ 2018   2018/ 2019   2019/ 2020* 

IV liga 30 36 23 29 

klasa Okręgowa 77 45 54 52 
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klasa A 81 69 70 59 

klasa B  85 79 72 68 

juniorzy 140 97 73 46 

III liga kobiet - 2 2 1 

Puchar Polski 8 13 14 13 

RAZEM 421 341 308 268 
* sezon 2019/2020 przerwany i zakończony po rundzie jesiennej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie ilościowe kar upomnienia dla 
trenerów, kierowników, działaczy oraz sędziów orzeczonych w 

poszczególnych sezonach. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

100 20 - 1 
Zestawienie ilościowe kar nagany dla trenerów, kierowników, działaczy oraz sędziów 

orzeczonych w poszczególnych sezonach. 
w sezonie 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

24 8 4 23 

 
Zestawienie kwotowe kar finansowych orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

  2016 /2017   2017/ 2018   2018/ 2019   2019/ 2020 

IV liga 2100,- 2500,- 5900,- 3100,- 

klasa Okręgowa 6200,- 5000,- 5300,- 3250,- 

klasa A 6460,- 5700,- 7100,- 3600,- 

klasa B  3825,- 4200,- 10000,- 4400,- 

juniorzy 5225,- 6850,- 4700,- 2100,- 

III liga kobiet 1100,- 100,- 1100,- - 

Puchar Polski 1500,- 1100,- 700,- 200,- 

Sędziowie 650,- 950,- 500,- 300,- 

Działacze 5000,- 3500,- 3500,- 1100,- 

RAZEM 32060,- 29900,- 38800,- 18050,- 

 
Zestawienie kwotowe kar finansowych w rozgrywkach seniorów z uwzględnieniem przyczyn. 

Powód zweryfikowania zawodów jako vo 
Klasa 
rozgrywkowa  

Sezon 
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Po 5 napomnieniach i wykluczeniach 
w jednym meczu 

IV liga 2000,- 2300,- 1900,- 1600,- 
klasa Okręgowa 5300,- 3900,- 1600,- 2100,- 
klasa A 3500,- 4000,- 3400,- 1700,- 
klasa B 1800,- 2700,- 2400,- 1500,- 

Brak trenera w trakcie meczu 

IV liga - - 2400,- - 
klasa Okręgowa - - 1400,- - 
klasa A 2850,- 100,- 2800,- 800,- 
klasa B 525,- 1200,- 5600,- 1600,- 

Brak obsługi medycznej zawodów 

IV liga - 
 

- 
 

- - 
klasa Okręgowa 300,- 300,- - - 
klasa A - - - - 
klasa B 100,- 100,- - - 

Naruszenie zasad bezpieczeństwa 
podczas zawodów 

IV liga 100,- - 200,- 1500,- 
klasa Okręgowa 600,- 600,- 1800,- 750,- 
klasa A 1100,- 300,- 100,- 300,- 
klasa B 1400,- - - - 

Niesportowe zachowanie osób 
funkcyjnych 

IV liga 600,- 200,- 200,- - 
klasa Okręgowa 1500,- 100,- 100,- - 
klasa A 800,- 1300,- 1300,- 600,- 
klasa B 350,- 100,- 100,- 100,- 

Niedopełnienie innych obowiązków 
wynikających z regulaminu 
rozgrywek 

IV liga br. da br. da 1300,- 200,- 
klasa Okręgowa br. da br. da 200,- - 
klasa A br. da br. da - - 
klasa B br. da br. da 800,- - 

RAZEM 2282,- 17200,
- 

27600,- 12750,- 
 
Podsumowanie działalności Komisji: 

W okresie sprawozdawczym Komisja działała bardzo sprawnie.  
Niejednokrotnie musiała reagować na sytuację w środowisku piłkarskim i wdrożyć działania. Po 

sezonie 2017/2018 przekazała Komisji ds. Rozgrywek sprawy związane z brakiem obsługi medycznej na 
zawodach piłkarskich.  

Bardzo dobrym ruchem było znaczące podniesienie kar na brak trenera podczas zawodów. Dzięki 
temu mamy coraz mniej przypadków złamania tego przepisu, problem pozostał tylko w przypadku klasy 
B oraz rozgrywek juniorskich.  

Od 2016 do 2019 roku rażąco spadła ilość przewinień dyscyplinarnych, jest to spowodowane zasadą 
zero tolerancji, którą kieruje się Komisja.  

Runda jesienna sezonu 2019/2020 była bardzo pracowita dla Komisji, zaobserwowaliśmy dużo 
przypadków znieważania sędziów piłkarskich. Liczba 268 przewinień w czasie jednej rundy jest 
niepokojąca, a w porównaniu do poprzedniego sezonu 2018/2019 gdzie łącznie w całym sezonie było 
ich 308, daje nam to dużo do myślenia.  

Komisja ściśle współpracuje z Komisją ds. Rozgrywek oraz Komisją ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich, nasze wspólne działania mają na celu usprawnienie rozgrywek, utrzymanie właściwej 
dyscypliny oraz porządku na meczach piłkarskich w naszym województwie.  

Jeżeli chodzi o kary finansowe, to od sezonu 2018/2019 Komisja zaczęła znacznie surowiej karać 
finansowo zawodników oraz kluby. Chodź nadal jesteśmy w okresie przejściowym i całe środowisko 
piłkarskie uczy się nowych zasad karania przez Komisję, widać już pierwsze efekty zmian. Zadowalający 
jest fakt, że znacznie poprawiło się bezpieczeństwo na stadionach w naszym województwie, coraz mniej 

klubów jest karanych za niedociągnięcia związane z organizacją meczów piłkarskich. Warto by było 
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pomyśleć w przyszłości o zmianie przepisów dotyczących kar za wybryki kibiców gości. 
Regulamin przewiduje sankcję dla klubu gości, jeśli kibice występują w formie zorganizowanej w 
niższych klasach nie ma takich wyjazdów i za incydenty z udziałem przyjezdnych karzemy gospodarzy za 
brak porządku. Celowy byłby przepis, aby sankcje dotykały także klubu gości.  

Zawodnicy, trenerzy czy działacze, którzy wybitnie łamią regulamin dyscyplinarny są wzywani na 
posiedzenia Komisji. Po wizycie na posiedzeniu rzadko się zdarza, że popełniają podobne przewinienia w 
przyszłości, jest to efektem nie tylko wysokich kar, ale również rozmów wychowawczych, które 
przeprowadzają członkowie Komisji podczas spotkania.  

Można się spodziewać, że w przyszłości Komisja nadal będzie działać sprawnie i szybko reagować na 
wydarzenia, które będą miały miejsce podczas meczów piłkarskich. 
 
 
 

Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 57. 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
Do uprawnień i kompetencji Komisji należy: 
• popularyzacja i integracja środowiska futsalowego i beachsoccerowego, 
• organizacja Mistrzostw seniorów w Plażowej Piłce Nożnej, 
• organizacja Pucharu Pomorza Kobiet w Plażowej Piłce Nożnej, 
• coroczna organizacja wojewódzkiego Halowego Pucharu Polski w Futsalu 
• coroczna organizacja II Polskiej Ligi Futsalu, 
• pomoc w organizacji turniejów Lotos Griffin Cup dla dzieci i młodzieży w różnych miejscowościach 

naszego województwa, 
• pomoc w rejestrowaniu klubów oraz zawodników futsalowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i regulaminami, 
• współpraca z Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie obsady sędziów dla 

potrzeb futsalu i piłki plażowej. 
 

Skład osobowy Komisji w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Bogdan Duraj przewodniczący 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
2.  Dariusz Bilicki wiceprzewodniczący 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
3.  Janusz Leyk sekretarz 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
4.  Henryk Jaskólski członek 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
5.  Henryk Kuczma członek 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
6.  Grzegorz Mierzejewski członek 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
7.  Bogusław Saganowski członek 16.12.2019 r.  do dnia dzisiejszego 

 
Działalność Komisji w okresie sprawozdawczym: 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbywała spotkania z przedstawicielami Klubów oraz 
protokółowane posiedzenia w ramach potrzeb Komisji. 

Komisja organizowała corocznie rozgrywki Pucharu Polski w Futsalu kobiet i mężczyzn oraz II ligi 
futsalu, w której awans na szczebel centralny do I Ligi Futsalu uzyskały:  

• FC Kartuzy w 2017 roku,  
• LZS Bojano w 2018 roku,  
• We-Met Kamienica Królewska w 2020 roku. 
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• W 2019 roku po barażach z KS Futsal Piła zespół Supra Kwidzyn nie zdołała awansować na 
szczebel centralny rozgrywek. 

Awans z I Ligi Futsalu do Ekstraklasy Futsalu: 
• w 2018 roku uzyskał Red Devils Chojnice, 
• w 2020 roku LSSS Lębork (Team Lębork). 
Na szczeblu krajowym w chwili obecnej nasze województwo w rozgrywkach futsalu reprezentują Red 

Devils Chojnice i LSSS Lębork (Team Lębork) - Ekstraklasa Futsalu, AZS UG Gdańsk , LZS Bojano i We-Met 
Kamienica Królewska - I Ligi Futsalu oraz AZS UG Gdańsk - Ekstraliga kobiet. 

W 2020 roku dodatkowo powołano do życia rozgrywki ligowe w U-12 w futsalu chłopców. 
Warto zauważyć, że coraz więcej Klubów uczestniczy w centralnych rozgrywkach młodzieżowych w 

futsalu i promują tę dyscyplinę sportu oraz zdobywają medale mistrzostw Polski: 
• w sezonie 2016/2017 - VI miejsce w U-16 kobiet Sztorm Gdynia. 
• w sezonie 2017/2018 - III miejsce w U-20 FC Kartuzy, III miejsce w U-14 Beniaminek 03 

Starogard Gdański oraz VI miejsce Jantar Ustka, IV miejsce w U-18 kobiet Pogoń Tczew oraz VII 
miejsce Sztorm Gdynia. 

• w sezonie 2018/2019 - II miejsce w U-18 Jantar Ustka, V miejsce w U-14 Beniaminek 03 Starogard 
Gdański, II miejsce w U-18 kobiet Pogoń Tczew. 

• w sezonie 2019/2020 - IV miejsce w U-20 Dragon Bojano, II miejsce w U-16 Beniaminek 03 
Starogard Gdański, III miejsce w U-18 kobiet Pogoń Tczew, II miejsce w U-14 kobiet Pogoń Tczew. 

Komisja ma nadzieje, że w przyszłości doczekamy się czasów, kiedy drużyny z naszego województwa, 
będą miały kilku reprezentantów kraju w futsalu oraz będą zdobywać Mistrzostwa Polski tak jak kiedyś 
Holiday Chojnice. 

Od początku działania Komisji realizujemy działania mające na celu rejestrowanie w systemie 
extranet zawodników klubów szczebla centralnego, którzy potwierdzani są do gry w Pomorskim ZPN, a 
uprawniani przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

Mniej rygorystyczne przepisy dotyczące łączenia gry zawodników na boisku i hali powodują coraz 
większą ilość uprawnionych zawodników do gry na hali i pozwalają z perspektywy czasu na rozwój 
zawodników i popularyzację tej odmiany piłki. 

Coraz większą popularnością staje się na Pomorzu piłka nożna plażowa. 
Mając mnóstwo możliwości do trenowania jesteśmy najlepiej rozwiniętym województwem pod 

względem ilości drużyn w rozgrywkach pod auspicjami PZPN. 
W województwie pomorskim posiadamy 4 obiekty sportowe wraz z infrastrukturą do trenowania i 

rozgrywek w plażową piłkę nożną w miejscowościach: Sztutowo, Kolbudy, Bojano i Charzykowy. 
W rozgrywkach na szczeblu centralnym corocznie z dobrymi rezultatami występują zespoły męskie i 

młodzieżowe: Hemako Sztutowo, Boca Gdańsk, Futsal & Beach Soccer Kolbudy, Team Słupsk, Dragon 
Bojano oraz żeńskie Red Devils Chojnice, Marcus Gdynia i Pogoń Tczew. 

W ostatnich 4 latach zespoły uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej plażowej uzyskały 
następujące wyniki: 

rok 2016: 
• Hemako Sztutowo - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski V miejsce, Puchar Polski - III miejsce, 

Mistrzostwa Polski - V miejsce; 
• Boca Gdańsk - Mistrzostwa Polski Kobiet - II, Puchar Polski - V miejsce, Mistrzostwa Polski - VI 

miejsce; 
• Red Devils Chojnice - Mistrzostwa Polski Kobiet - IV miejsce; 
• Sztorm Gdańsk - Mistrzostwa Polski Kobiet - III miejsce; 
rok 2017: 
• Hemako Sztutowo - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - I miejsce, Puchar Polski - III miejsce, 

Mistrzostwa Polski - IV miejsce; 
• Boca Gdańsk - Mistrzostwa Polski - III miejsce, Puchar Polski - V miejsce; 
• Team Słupsk - Puchar Polski - V miejsce; 
• Futsal & Beach Soccer Kolbudy - Mistrzostwa Polski - VII miejsce; 
• Jantar Ustka - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - VII miejsce; 
• Red Devils Chojnice - Mistrzostwa Polski Kobiet - III miejsce, Puchar Polski - III miejsce; 
rok 2018: 
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• Hemako Sztutowo - Mistrzostwa Polski - I miejsce, Puchar Polski - IV miejsce, Młodzieżowy 
Puchar Polski - II miejsce; 

• Boca Gdańsk - Mistrzostwa Polski - II miejsce, Puchar Polski - II miejsce, Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski - VI miejsce; 

• Team Słupsk - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - I miejsce, Młodzieżowy Puchar Polski - III 
miejsce, Mistrzostwa Polski - IV miejsce; 

• Futsal & Beach Soccer Kolbudy - Mistrzostwa Polski - V miejsce; 
• AZS UG Gdańsk - Puchar Polski - V miejsce; 
• Red Devils Chojnice - Mistrzostwa Polski Kobiet - II miejsce; 
• Dragon Bojano - awans do Ekstraklasy; 
rok 2019: 
• Hemako Sztutowo - Zdobywca Super Pucharu Polski, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - I miejsce, 

Puchar Polski - II miejsce, Młodzieżowy Puchar Polski - V miejsce, Mistrzostwa Polski - VII 
miejsce; 

• Boca Gdańsk - Mistrzostwa Polski - II miejsce, Puchar Polski - VII miejsce; 
• Futsal & Beach Soccer Kolbudy - VIII miejsce, Puchar Polski - IV miejsce; 
• Team Słupsk - Mistrzostwa Polski - IV miejsce, Puchar Polski - VIII miejsce, Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski - V miejsce, Młodzieżowy Puchar Polski - VII miejsce; 
• Dragon Bojano - Puchar Polski - V miejsce, Młodzieżowy Puchar Polski - VIII miejsce, Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski - VIII miejsce; 
• Marcus Gdynia - Puchar Polski Kobiet - III miejsce, Mistrzostwa Polski Kobiet - VIII miejsce, 
• Pogoń Tczew - Puchar Polski Kobiet - VI miejsce, Mistrzostwa Polski Kobiet - IV miejsce; 
• Red Devils Chojnice - Puchar Polski Kobiet - IV miejsce, Mistrzostwa Polski Kobiet - IV miejsce. 
Rok 2020 
• Marcus Gdynia - Puchar Polski Kobiet - IV miejsce,  
• Red Devils Chojnice - Puchar Polski Kobiet - III miejsce,  
• SAP Sopot - Puchar Polski, 
• Boca Gdańsk - Puchar Polski - II miejsce, 
• Hemako Sztutowo - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - I miejsce, 
• Boca Gdańsk - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - III miejsce. 
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Warto zaznaczyć, że bardzo dużo zawodników z pomorskich klubów otrzymuje cyklicznie powołania 

do reprezentacji Polski w piłce nożnej plażowej oraz uczestniczyli w Mistrzostwach Świata, Europy, 
Pucharu Europy oraz w Europejskiej Lidze Beach Soccera oraz do młodzieżowej reprezentacji Polski U-
21. 

Należy również wspomnieć o reprezentowaniu naszego województwa na arenie międzynarodowej w 
Mistrzostwach i Pucharze Klubowym przez zespół kobiecy Red Devils Chojnice oraz męskie Boca Gdańsk 
i Hemako Sztutowo. 

Z uwagi na niewystarczającą dla pomorskich drużyn ilość turniejów, które organizuje Polski Związek 
Piłki Nożnej, Komisja od kilku lat organizuje dla kobiet i mężczyzn rozgrywki Mistrzostw Pomorza oraz 
Pucharu Pomorza w formie mini ligi. 

W przyszłości Komisja planuje cykliczne organizowanie turniejów w różnych kategoriach wiekowych 
w celu popularyzacji futsalu i piłki nożnej plażowej na Pomorzu. 

 
 
 

Związkowa Komisja Odwoławcza 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 41-44, 50. 
• Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu 

Pomorskiego ZPN nr 335/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. 
• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. w związku z 

wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek. 

 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
1. Związkowa Komisja Odwoławcza rozpatruje oraz rozstrzyga w II instancji odwołania od orzeczeń 

Komisji ds. Rozgrywek, Komisji Dyscyplinarnej oraz innych jednostek organizacyjnych Pomorskiego 
ZPN uprawnionych do orzekania na podstawie odrębnych przepisów w pierwszej instancji za 
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wyjątkiem spraw rozstrzyganych przez Piłkarski Sąd Polubowny oraz Komisję ds. Licencji 
Klubowych.  

2. Komisja rozpatruje wnioski o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, zawieszenie wykonania 
lub darowanie prawomocnie orzeczonej kary dyscyplinarnej, jeżeli rozstrzygała w sprawie 
dyscyplinarnej w toku postępowania wewnątrzzwiązkowego.  

3. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, których mowa w ust. 1 i 2 Komisja korzysta z pełnej 
niezależności i samodzielności.  

4. Związkowa Komisja Odwoławcza odrzuca odwołanie w przypadku, gdy:  
• wnoszący odwołanie nie jest stroną postępowania;  
• w przedmiotowej sprawie odwołanie nie przysługuje;  
• sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku; 
• odwołanie złożone po terminie od daty doręczenia decyzji odpowiedniego organu o orzeczeniu 

lub nieopłacenie w tym terminie kaucji odwoławczej. 
5. Komisja może:  

• oddalić odwołanie w całości lub części, jako bezzasadne lub złożone przez osobę nieuprawnioną; 
• zmienić zaskarżone orzeczenie lub decyzję, w całości lub części oraz orzec, co do istoty sprawy; 
• uchylić zaskarżone orzeczenie lub decyzję w całości lub części i przekazać sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez właściwy organ. 
6. Orzeczenia, o których mowa w ust. 5 są ostateczne i natychmiast wykonalne. 

 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Data Powołania Data Odwołania 

1.  Mariusz Tkaczyk przewodniczący   23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

2.  Zbigniew Wiśniewski wiceprzewodniczący  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

3.  Stanisław Rajewicz sekretarz  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

4.  Jarosław Klauzo członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

5.  Janusz Zygmuntowicz członek  23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

5 6 3 2 
 

Dane statystyczne dotyczące rozpatrywanych odwołań oraz podjętych decyzji. 

Wyszczególnienie 

Sezon 

Razem 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

2
0

1
8

/2
0

1
9

 

2
0

1
9

/2
0

2
0

 

Ilość złożonych  
odwołań 

11 5 8 4 28 

Ilość odwołań  
rozpatrywanych merytorycznie 

6 5 5 4 20 

Ilość odwołań bez 
rozpatrzenia merytorycznego  

5 0 3 0 8 

Ilość postanowień uwzględniających 
wniosek odwoławczy (w całości lub części) 

1 2 0 2 5 

Ilość postanowień oddalających  
wniosek odwoławczy 

5 3 5 2 15 
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Ilość postanowień uchylonych i odesłanych  
do ponownego rozpatrzenia 

1 0 0 1 2 

 
 
 

Komisja ds. Szkolenia 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 56 i 57, 
• Regulamin Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN 

nr 105/Z/2016 z dnia 19.12.2016r. 
• Uchwała PZPN nr V/75z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej 
UEFA oraz Karty Grassroots UEFA. 

• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. w związku z 
wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek. 

 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
• opracowywanie strategii rozwoju piłki nożnej na obszarze działania Pomorskiego ZPN; 
• organizacja procesu kształcenia i dokształcania trenerów, instruktorów i animatorów piłki nożnej; 
• nadzorowanie procesów szkolenia piłkarskiego w klubach zrzeszonych w Pomorskim ZPN; 
• kontrola i ocena pracy trenerów zatrudnionych w prowadzonych przez Pomorski ZPN Ośrodkach 

Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN; 
• analiza gry zespołów ligowych zrzeszonych w Pomorskim ZPN i uczestniczących w rozgrywkach 

prowadzonych przez Pomorski ZPN; 
• analiza i ocena gry kadr Pomorskiego ZPN; 
• opiniowanie wniosków w sprawie powoływania lub odwoływania trenerów kadr Pomorskiego ZPN 

oraz Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży prowadzonych przez Pomorski ZPN; 
• delegowanie trenerów do udziału w kursach i kursokonferencjach na szczeblu krajowym i 

regionalnym; 
• rozpowszechnianie i popularyzacja materiałów szkoleniowych i publikacji o tematyce szkoleniowej 

związanych z piłką nożną w formie wydawnictw książkowych, czasopism drukowanych lub 
utrwalonych na nośnikach elektronicznych; 

• organizowanie kursokonferencji trenerskich i warsztatów szkoleniowych; 
• koordynowanie turniejów finałowych, rozgrywek młodzieżowych przyznanych Pomorskiemu ZPN 

przez PZPN; 
• współpraca z innymi komisjami Pomorskiego ZPN. 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Tomasz Borkowski przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Marek Jankowski wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Jakub Frydrych sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Grzegorz Bednarczyk członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Jarosław Bieniuk  członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Bogdan Kazojć członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
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7.  Edward Klejndinst członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
8.  Stanisław Mikołajczyk członek 23.09.2016 r. 26.02.2020 r 
9.  Grzegorz Obiała członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
10.  Jerzy  Smuczyński członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
11.  Ireneusz Stencel członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
12.  Michał Wirkus członek 24.11.2016 r. do dnia dzisiejszego 
13.  Leszek Szank członek 28.08.2017 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

9 10 10 3 
 

Ważniejsze osiągnięcia sportowe kadr wojewódzkich w okresie sprawozdawczym. 

Kadra  

Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

U-13 dziewcząt 
awans do turnieju 

finałowego 
4. miejsce 

awans do turnieju 
finałowego 
5-8. miejsce 

awans do turnieju 
finałowego 
5-8. miejsce 

- 

U-16 dziewcząt 
awans do turnieju 

finałowego 
5-6. miejsce 

awans do turnieju 
finałowego 
5-6. miejsce 

awans do turnieju 
finałowego 
5-6. miejsce 

- 

U-14 dziewcząt 
- 
 

- - 1. miejsce*  

U-12 dziewcząt 
- 
 

- kadra naborowa kadra naborowa 

U-16 chłopców 
awans do turnieju 

finałowego 
5-8. miejsce 

- - - 

U-15 chłopców 
bez awansu do 

turnieju finałowego 
bez awansu do 

turnieju finałowego 
- - 

U-14 chłopców 
awans do turnieju 

finałowego 
5-8. miejsce 

bez awansu do 
turnieju finałowego 

bez awansu do 
turnieju finałowego 

1. miejsce**  

U-13 chłopców 

1.miejsce po 
eliminacjach 
(bez turnieju 

ogólnopolskiego) 

1. miejsce w 
turnieju finałowym 

(rozgrywki o Puchar 
Prezesa woj. ZPN) 

awans do turnieju 
finałowego  
5. miejsce  

3. miejsce***  

* od sezonu 2019/2020 rozgrywki prowadzone w formie turniejów, stan po 2. turniejach,  
**stan po 1. rundzie rozgrywek eliminacyjnych do turnieju finałowego o Puchar im. K. Górskiego 
*** stan po 1. rundzie rozgrywek eliminacyjnych do turniejów finałowego o Puchar im. W. Smolarka 

 
Kadra trenerów prowadzących poszczególne zespoły w okresie sprawozdawczym. 

                    Kadra trenerska 
 
Drużyna 

Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 

U-13 dziewcząt 
Złonkiewicz 

Dryja 
Złonkiewicz 

Dryja 
Złonkiewicz 

Dryja 
- 

U-16 dziewcząt 
Chałaszczyk 

Sroka 
Chałaszczyk 

Sroka 
Chałaszczyk 

Sroka 
- 
 

U-14 dziewcząt  - - - 
Złonkiewicz 
Chałaszczyk 

U-12 dziewcząt - - 
Dryja 

Złonkiewicz 
Dryja 

Złonkiewicz 
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U-16 chłopców 
Leszczyński 

Frydrych 
- - - 

U-15 Chłopców 
Wypij 

Godlewski 
Grzegorczyk 
Gajowniczek 

- - 

U-14 chłopców 
Hartman 

Kowalski/Adamus 
Borkowski 

Piątek 
Wypij 

 Godlewski  
Borkowski 

Wilk  

U-13 chłopców 
Borkowski 

Piątek 
Wypij 

 Godlewski  

Borkowski 
Wilk 

 

Wypij 
 Godlewski  

*pomimo zawieszenia współzawodnictwa afiliowanego przez PZPN  (zawieszenie rozgrywek w rundzie wiosennej) wszyscy 
trenerzy kontynuowali swoją działalność szkoleniową z powierzonymi im  kadrami Pomorskiego ZPN („szkolenie zdalne” – 
indywidualne plany treningowe, filmy instruktażowe, konsultacje, treningi indywidualne, grupowe oraz konsultacje kadr po 

„odmrożeniu”) 

 

Działalność edukacyjna: kursy trenerskie, konferencje, warsztaty, publikacje. 
Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć dotyczy okresu od września 2016 roku do 12 marca 2020 roku, 

tj. daty, od której obowiązywało rozporządzenia Prezesa RM RP o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania 
się epidemii, uniemożliwiające m.in. działalność w zakresie szkolenia trenerów.  
 
Kursy trenerskie   

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w Pomorskim ZPN, pod nadzorem PZPN, następujące 
kursy trenerskie: UEFA A, zintegrowany A+B, UEFA B, wyrównawczy B oraz Grassroots UEFA C.  
Zrealizowano 25 szkoleń, uprawnienia trenerskie uzyskało 743 słuchaczy.  

Do końca 2020 roku kolejnych 179 słuchaczy ukończy edukację (kursy w trakcie realizacji).  
Łączna liczba trenerów zdobywających/podnoszących swoje kwalifikacje -  922.  

Sezon 2016/2017: 
• Zrealizowano, przeprowadzono pięć kursów trenerskich.  
• Dwa kursy UEFA B+A wyrównawczy (Gdynia - sierpień 2016 i Malbork - grudzień 2016) oraz trzy 

kursy  UEFA Grassroots C (Słupsk - wrzesień 2016 oraz dwa w Gdańsku - marzec 2017). 
• Łącznie uprawnienia trenerskie uzyskało 159 trenerów. 
Sezon 2017/2018 
• Zrealizowano, przeprowadzono sześć kursów.  
• Cztery kursy UEFA Grassroots C (Gdańsk - grudzień 2017, styczeń 2018, lipiec 2018 i kurs na  AWFiS 

Gdańsk - czerwiec 2018) oraz kurs wyrównawczy UEFA B (Gdańsk - lipiec 2018) i UEFA B (Gdańsk - 
październik 2017). 

• Łącznie uprawnienia trenerskie uzyskało 168 trenerów. 
Sezon 2018/2019  
• Zrealizowano, przeprowadzono dziesięć kursów.  
• Pięć kursów UEFA Grassroots C (Gdańsk - październik 2018, Gdańsk - kwiecień 2019 x 2, czerwiec – 

2019 oraz kurs w Chojnicach - styczeń - 2019), a także kurs UEFA A (Gdańsk – wrzesień 2018), dwa 
kursy zintegrowane B+A (Gdańsk - wrzesień 2018 i lipiec 2019), wyrównawczy B (Gdańsk - sierpień 
2019) i UEFA B (Słupsk - sierpień 2019). 

• Łącznie uprawnienia trenerskie uzyskało 301 trenerów. 
Sezon 2019/2020 
• Zrealizowano i przeprowadzono cztery kursy.  
• Dwa  kursy UEFA Grassroots C (Gdańsk - grudzień 2019, luty 2019, kwiecień 2020), kurs UEFA A 

(Gdańsk - wrzesień 2019) i UEFA B (luty - 2020). 
• Łącznie uprawnienia trenerskie uzyskało 115 trenerów.  
• W okresie od 15 marca do  14 czerwca zawieszono działalność ze względów epidemicznych. 
Sezon 2020/2021  
• W trakcie przygotowania i realizacji są następujące kursy:  

✓ Wyrównawczy B,  
✓ Zintegrowany B+A,  
✓ UEFA A,  
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✓ Grsassroots UEFA C - AWF,  
✓ Grassroots UEFA C - Starogard Gd,  
✓ Grassroots UEFA C -Słupsk.  

• Zakłada się, że do końca 2020 roku uprawnienia trenerskie uzyska kolejnych 179 trenerów. 
 
Konferencje metodyczne dla trenerów 

Przygotowano i przeprowadzono 11 kursokonferencji dla trenerów, instruktorów i animatorów o 
następującej tematyce: 

➢ Przygotowanie motoryczne do gry w piłkę nożną (Władysławowo/Cetniewo, grudzień 2016). 
➢ Akademia Piłkarska Grassroots 2016 (Gdańsk, listopad 2016). 
➢ Edukacja sportowa dzieci i młodzieży uzdolnionej do gry w piłkę nożną 

(Władysławowo/Cetniewo, grudzień 2017). 
➢ Akademia Piłkarska Grassroots 2017 (Gdańsk, grudzień 2017). 
➢ Małe gry jako forma przygotowania piłkarza do współzawodniczenia (Skorzewo, maj  2018). 
➢ Współczesne trendy w szkoleniu piłkarskim (Gdańsk, sierpień 2018). 
➢ Kryteria selekcyjne budowania zespołu do gry w piłkę nożną (Władysławowo/Cetniewo, grudzień 

2018). 
➢ Akademia Piłkarska Grassroots 2018 (Gdańsk, listopad 2018). 
➢ Tożsamość i osobowość trenera (Skorzewo, maj  2019). 
➢ Akademia Piłkarska Grassroots 2019 (Gdańsk, listopad 2019). 
➢ Współczesne tendencje w szkoleniu sportowym młodych piłkarzy nożnych 

(Władysławowo/Cetniewo, grudzień 2019).  
 

  
 
Warsztaty szkoleniowe dla trenerów 

Przygotowano i przeprowadzono 12 warsztatów szkoleniowych o następującej tematyce:  
• System szkolenia piłkarskiego w Portugalii na przykładzie SL Benfica (Gdańsk, wrzesień 2016). 
• Coaching w zespole profesjonalnym z doświadczeń zagranicznych i polskich (Gdańsk, luty 2017). 
• Mikrocykl startowy w zespole profesjonalnym (Bytów, kwiecień 2017). 
• Trening bramkarza zintegrowany z zespołem, najnowsze trendy w szkoleniu (Malbork, maj 

2017). 
• Organizacja działań zespołowych we współczesnej grze w piłkę nożną (Stężyca, luty 2018). 
• Trener w zespole profesjonalnym i amatorskim. Komunikacja interpersonalna w procesie 

treningowym (Gdańsk, kwiecień 2018). 
• Wykorzystanie europejskich systemów szkolenia piłkarskiego w polskiej praktyce treningowej 

(Gdańsk, luty 2019). 
• Organizacja działań ofensywnych Lechii Gdańsk, wybrane zagadnienia (Gdańsk, marzec 2019). 
• Szkolenie bramkarza na etapie treningu ukierunkowanego (Gdańsk, czerwiec 2019). 
• Trening bramkarski na wstępnym etapie szkolenia (Ustka, listopad 2019). 
• Model pracy sztabu szkoleniowego Reprezentacji Polski U-20. Organizacja działań w grze w 

systemie 1-3-5-2 (Charzykowy, listopad 2019). 
• Obserwacja gry jako podstawa wyznaczania zadań treningowych (Gdynia, luty 2020). 
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Publikacje  

Przygotowano i opublikowano 3 pozycje zwarte (monografia, 2 podręczniki) o następującej tematyce: 
✓ Struktura, organizacja i model szkolenia GOSSM (PZPN, Warszawa 2016) - współudział w 

przygotowaniu i koordynacja metodyczna projektu, 
✓ Trening piłki nożnej. Mikrocykle modelowania startowego (Pomorski ZPN, Gdańsk 2016). 
✓ Gry jako podstawa usprawniania działań i kształtowania wydolności fizycznej piłkarzy nożnych 

(Pomorski ZPN, Gdańsk 2018). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja projektów Akademii Młodych Orłów (AMO) i Mobilnej Akademii Młodych Orłów 
(MAMO). 
 
Akademie Młodych Orłów w Gdańsku i w Tczewie 

Pod nadzorem PZPN prowadzono cykliczne zajęcia treningowe w ośrodkach w Gdańsku i w Tczewie. 
Młodych piłkarzy szkolono w trzech kategoriach wiekowych: Skrzat (6-7 lat), Żak (8-9 lat) i Orlik (10-11 
lat ). Łącznie programem objęto 192 zawodników (Skrzat - 32, Żak - 32 i Orlik - 32 w każdym ośrodku). 
W latach 2016-2020 przygotowano i zorganizowano trzy tzw. Dni Talentu w celu wyselekcjonowania 
kandydatów do programu (cyklicznie w każdym roku szkoleniowym). Kadra szkoleniowa uczestniczyła 
w 16 szkoleniach organizowanych przez PZPN na potrzeby projektu. 
 
 
Akcje szkoleniowe AMO 

Poza cyklicznym programem szkolenia trenerzy AMO organizowali i uczestniczyli w następujących 
przedsięwzięciach: 
• prowadzenie zajęć treningowych z trenerami AMO z innych województw (trening pokazowy PZPN, 

maj 2016, Jelitkowo), 
• uczestnictwo trenera kadry wojewódzkiej Pomorskiego ZPN Tomasza Borkowskiego w obozie LAMO 

rocznika 2004 dla najwybitniejszych zawodników z wszystkich województw objętych projektem 
AMO (współpracy z trenerami młodzieżowych Reprezentacji Polski; lipiec 2016, Cetniewo), 

• przygotowanie i organizacja festynu rodzinnego AMO (listopad 2016, Gdańsk), 
• uczestnictwo trenera kadry wojewódzkiej Pomorskiego ZPN Pawła Wypija w obozie ZAMO (lipiec 

2017 dla rocznika 2003 i LAMO - lipiec 2017 dla rocznika 2005) - obozy dla najwybitniejszych 
zawodników ze wszystkich województw objętych projektem AMO (współpraca z trenerami 
młodzieżowych Reprezentacji Polski), 

• eskorta reprezentacyjna podczas meczu POLSKA - GRECJA (stadion Energa Gdańsk), 
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• wyjście na mecz POLSKA -HOLANDIA (stadion Energa Gdańsk), 
• wyjście na mecz młodzieżowej reprezentacji POLSKA - GRUZJA (stadion miejski w Gdyni), 
• eskorta oraz udział w meczach młodzieżowej reprezentacji Polski U21 (stadion miejski w Gdyni). 
• uczestnictwo 3 trenerów związkowych w 4 zgrupowaniach AMO i LAMO (Gniewino, Bydgoszcz), 
• prowadzenie prelekcji i szkoleń dotyczących problematyki współpracy na linii rodzic - trener - 

dziecko oraz roli i zadań rodzica młodego sportowca (łącznie 168 rodziców), 
• hospitacje turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” (Gdańsk, kwiecień 2018), 
• udział w Benefisie Lecha Kulwickiego (Gdańsk, maj 2018), 
• organizacja wyjazdu na mecz towarzyski POLSKA - LITWA w Warszawie (czerwiec 2018), 
• organizacja wyjścia na mecz kadry U21 Polska - Gruzja w Gdyni (październik 2018), 
• uczestnictwo 4 trenerów związkowych w 4 zgrupowaniach AMO i LAMO (Gniewino, lipiec 2018), 
• uczestnictwo koordynatora AMO w zgrupowaniu Reprezentacji U-15 w Grodzisku Wielkopolskim 

(szkolenie wewnętrzne Kadry AMO), 
• uczestnictwo zawodników AMO Gdańsk w meczach rozgrywek beach soccera (podawanie piłek, 

wyprowadzanie zespołów), 
• uczestnictwo w Benefisie Tomasza Wałdocha (Gdańsk, sierpień 2019). 
• prowadzenie akcji Lato z AMO - trenuj z nami (otwarte treningi dla społeczności Gdańska. lipiec - 

sierpień 2019), 
• uczestnictwo zawodników AMO Gdańsk w zajęciach praktycznych i egzaminach trenerskich na 

kursach UEFA Grassroots C i UEFA B, UEFA B+A organizowanych przez Pomorski ZPN. 
 
 
Mobilne AMO 

W ramach projektu prowadzonego i nadzorowanego przez PZPN trenerzy Pomorskiego ZPN, 
delegowani do projektu trenerzy realizowali następujące zamierzenia: 
• cykliczne bezpłatne szkolenia dla trenerów oraz nauczycieli (zajęcia teoretyczne i praktyczne), 
• systematyczne obserwacje oraz selekcjonowanie dzieci uzdolnionej do gry w piłkę nożną zarówno 

dziewczynek, jak i chłopców między 10-13 rokiem życia. 
Realizację projektu w województwie pomorskim rozpoczęto w kwietniu 2018 roku.  
Delegowano 2 trenerów Arkadiusza Janora i Rafała Kaczmarczyka.  
Przeprowadzili oni 193 szkolenia (do końca marca 2020 roku), odwiedzali cyklicznie każdy z 20 

powiatów województwa pomorskiego. 
W szkoleniach wzięło udział 1848 trenerów.  
Zorganizowano cztery tzw. Turnieje Talentów (marzec 2019 Stężyca, czerwiec 2019 Reda, listopad 

2019 Ustka, marzec 2020 Stężyca). 
 
 
Inne działania w okresie sprawozdawczym. 

W okresie sprawozdawczym (w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) koordynacją 
działania Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Sportowego (GOSSM) zarówno w Gdańsku, jak i w 
Malborku zajmowali się delegowani przez Pomorski ZPN członkowie Komisji ds. Szkolenia. Byli to 
Stanisław Mikołajczyk i Paweł Wypij (Gdańsk) oraz Henryk Pawłowski (Malbork). Całkowite 
„wygaszenie” tych placówek nastąpiło z końcem roku szkolnego 2018/2019 (PZPN subsydiował i 
nadzorował szkolenie sportowe w GOSSM do ostatniego rocznika gimnazjalnego). Równolegle, 
począwszy od roku szkolnego 2018/2019 edukację sportową klas VII (po zreformowanym ustroju 
szkolnym) zajął się Pomorski ZPN. W kolejnym sezonie decyzją Zarządu Pomorskiego ZPN uruchomiono 
kolejne oddziały w Gdańsku i w Malborku. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego 
województwa pomorskiego i firmy Lotos chłopcy z klasy VII (Gdańsk) uczestniczyli w rozgrywkach 
Wojewódzkiej Ligi Juniorów (WLJ) i awansowali do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów (CLJ U-15). W 
roku szkolnym 2019/2020 w Gdańsku funkcjonowały już trzy oddziały (tzw. klasa naborowa VI, klasa 
VII uczestnicząca w rozgrywkach WLJ oraz klasa VIII rywalizująca w CLJ U-15), natomiast w Malborku 
dwie, koedukacyjne klasy VII i VIII.  W każdym oddziale objętych szkoleniem sportowym było 25 
uczennic/uczniów). 
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Szkoleniem sportowym w ośrodkach, gdańskim i malborskim (cały okres sprawozdawczy) zajmowało 
się łącznie 26 wysokokwalifikowanych nauczycieli-trenerów z uprawnieniami UEFA A (14 w ośrodku 
gdańskim i 12 w ośrodku malborskim). 11 z nich podwyższyło/uzupełniło swoje kwalifikacje zawodowe 
dzięki wsparciu finansowemu Pomorskiego ZPN. 
 
 
Wnioski i sugestie z działalności Komisji. 

Dalsze usprawnianie współpracy między Komisją ds. Szkolenia i pozostałymi organami 
wykonawczymi, tj. Komisją Licencji Trenerów, Radą Trenerów, Komisją ds. Piłkarstwa Młodzieżowego i 
Komisją ds. Piłkarstwa Kobiecego, Komisją ds. Rozgrywek. 

 Poszerzenie współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w zakresie 
pełniejszego wykorzystywania bazy szkoleniowej oraz w zakresie diagnostyki przygotowania 
sportowego najzdolniejszych graczy z Pomorskiego ZPN.  

Kontynuacja współpracy z AWFiS w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń dla trenerów, 
nauczycieli i studentów (wykłady, warsztaty, konferencje oraz kursy UEFA C i UEFA B dla studentów 
AWFiS). 

Kontynuacja działań związanych ze szkoleniem zawodników w klasach sportowych prowadzonych 
przez Pomorskiego ZPN. 

Dalsze uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego zespołów afiliowanych przez 
Pomorski ZPN tj. klasa VII w rozgrywkach WLJD oraz klasa VIII we współzawodnictwie w CLJM U-15. 

 
 
 

Komisja ds. Piłkarstwa Młodzieżowego 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 56 i 57, 
• Regulamin Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu 

Pomorskiego ZPN nr 149/Z/2017 z dnia 22.03.2017r. 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
• podejmowanie działań mających na celu popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na 

terenie województwa pomorskiego; 
• współpraca z klubami sportowymi, jednostkami systemu oświaty, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie młodzieżowej piłki 
nożnej; 

• współdziałanie w organizacji turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz innych imprez 
sportowych odbywających się pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej lub Pomorskiego ZPN 
(Z Podwórka na Stadion, o Puchar Tymbarku, Top Talent, Piłkarska Kadra Czeka); 

• współdziałanie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w organizowaniu konferencji dla trenerów 
Akademia Piłkarska Grassroots; 

• opiniowanie i analiza rozgrywek turniejowych w kategorii junior E i F; 
• współpraca z innymi organami Związku dotycząca opracowania systemu rozgrywek w zakresie piłki 

młodzieżowej; 
• przygotowywanie dla Zarządu Pomorskiego ZPN corocznego stanowiska w sprawie kondycji 

piłkarstwa młodzieżowego na obszarze województwa pomorskiego; 
• współpraca z Komisją ds. Szkolenia w zakresie usystematyzowania procesów szkolenia dzieci i 

młodzieży oraz szkolenia i dokształcania kadry trenerskiej i instruktorów pracujących z dziećmi i 
młodzieżą; 

• udzielanie pomocy szkoleniowej Uczniowskim Klubom Sportowym oraz szkołom prowadzącym 
klasy sportowe o profilu piłki nożnej; 

• opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących piłki 
młodzieżowej; 
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• wydawanie komunikatów dotyczących piłki młodzieżowej i związanych z pracą Komisji; 
• współpraca zagraniczna na poziomie wymiany szkoleniowej, rozgrywek, turniejów i wyjazdów 

integracyjnych; 
• pomoc w organizacji stażów zagranicznych dla trenerów kadr Pomorskiego ZPN. 
 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Bogusław Kaczmarek przewodniczący 23.09.2016 r. 24.04.2017 r. 
2.  Olaf Dramowicz wiceprzew./przewodniczący 23.09.2016 r. 16.12.2019 r. 
3.  Tomasz Zaborowski członek/przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Karol Wasilewski członek/wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. 31.01.2019 r. 
5.  Małgorzata Mierzejewska członek/sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Łukasz Jeżewski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
7.  Franciszek Kaszubowski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
8.  Henryk Pawłowski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
9.  Karol Złonkiewicz sekretarz/członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
10.  Paweł Wypij członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
11.  Tomasz Sznigierewicz członek 23.09.2016 r. 26.06.2017 r. 
12.  Tomasz Kempa członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
 
Wyszczególnienie ważnych dla działalności Komisji przedsięwzięć realizowanych w okresie 
sprawozdawczym: 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 8 posiedzeń. 
Systematycznie Komisja i poszczególni członkowie brali udział spotkaniach i wizytacjach klubów, 

turniejach związkowych czy akcjach programu AMO. 
Podejmowano wiele inicjatyw dotyczących piłkarstwa młodzieżowego na terenie działalności 

Pomorskiego ZPN. 
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli przedstawiciele klubów w celu zapoznania się z problematyką 

ich działalności w terenie. 
Uwagi i wnioski z działalności Komisji przekazywane były władzom Pomorskiego ZPN. 
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Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 56 i 57. 
• Regulamin Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu 

Pomorskiego ZPN nr 259/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
a) opracowywanie strategii rozwoju piłki nożnej kobiet na terenie działania Pomorskiego ZPN; 
b) nadzorowanie procesów szkolenia piłkarskiego kobiet w klubach zrzeszonych w Pomorskim ZPN; 
c) analiza gry zespołów ligowych uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski ZPN; 
d) analiza i ocena gry oraz pracy trenerów kadr dziewcząt Pomorskiego ZPN; 
e) opiniowanie rocznego planu pracy kadr w porozumieniu z Pomorską Federacją Sportu oraz 

trenerem-koordynatorem i trenerami kadr dziewcząt; 
f) współpraca ze sztabem szkoleniowym klubów delegujących zawodniczki do drużyn 

reprezentujących Pomorski ZPN; 
g) współpraca z zagranicznymi organizacjami w zakresie piłki nożnej kobiet; 
h) organizowanie rozgrywek ligowych drużyn kobiecych w różnych kategoriach wiekowych, w tym 

eliminacji wojewódzkich do rundy strefowej Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek i Juniorek 
Młodszych;  

i) proponowanie miejsca rozegrania finału Pucharu Polski kobiet oraz turnieju finałowego rozgrywek 
klubowych juniorek na szczeblu wojewódzkim; 

j) współdziałanie w organizacji turniejów piłkarskich dla dziewcząt oraz innych imprez sportowych 
odbywających się pod patronatem PZPN lub Pomorskiego ZPN (np. „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku“ i „Piłkarska Kadra Czeka“); 

k) wspieranie klubów organizujących turnieje oraz inne akcje szkoleniowe promujące rozwój młodych 
piłkarek w województwie pomorskim; 

l) wspieranie merytoryczne działań zmierzających do powołania nowych klubów lub sekcji piłkarstwa 
kobiecego; 

m) wskazywanie możliwości pozyskiwania środków samorządowych, ministerialnych i pochodzących z 
Unii Europejskiej na rozwój szkolenia klubów piłki kobiecej, ich infrastruktury oraz pozyskiwania 
sprzętu treningowego; 

n) ocena poziomu piłkarstwa kobiecego w województwie pomorskim i przekazanie w tym zakresie 
analiz oraz wniosków Zarządowi Pomorskiego ZPN; 

o) rozpowszechnianie materiałów o charakterze szkoleniowym i informacyjnym; 
p) wskazywanie sposobów do rozwoju kwalifikacji szkoleniowych trenerom pracującym z piłkarkami 

nożnymi na terenie Pomorskiego ZPN; 
q) opiniowanie, projektów regulaminów rozgrywek mistrzowskich rozgrywek piłki nożnej kobiet, 

Pucharu Polski oraz rozgrywek futsalu i piłki plażowej kobiet, opracowanych przez Komisję ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN;  

r) opiniowanie kandydatek do uczestnictwa w Letniej i Zimowej Akademii Młodych Orłów. 
s) współpraca z innymi Komisjami Pomorskiego ZPN; 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Małgorzata Mierzejewska przewodnicząca 24.04.2017 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Olaf Dramowicz przewodniczący 24.04.2017 r. 24.09.2018 r. 
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3.  Paweł Rompa wiceprzewodniczący 24.04.2017 r. 29.01.2018 r. 
4.  Dawid Głodek wiceprzewodniczący 24.04.2017 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Grzegorz Mółka sekretarz 24.04.2017 r. 26.08.2019 r. 
6.  Rafał Bielawa sekretarz 24.09.2018 r. do dnia dzisiejszego 
7.  Michał Wirkus członek 24.04.2017 r. 29.01.2018 r. 
8.  Katarzyna Wierzbowska członek 24.04.2017 r. do dnia dzisiejszego 
9.  Milena Lechowicz członek 24.04.2017 r. do dnia dzisiejszego 
10.  Arkadiusz Janor członek 24.04.2017 r. do dnia dzisiejszego 
11.  Andrzej Głowacki członek 24.04.2017 r. 25.02.2019 r. 
12.  Anna Masztalerz członek 26.10.2018 r. do dnia dzisiejszego 
13.  Dariusz Miecznikowski członek 24.04.2017 r. 26.03.2018 r. 

 
 

Ilość odbytych posiedzeń. 
w sezonie 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
0 2 5 3 

 
 
Wyszczególnienie ważnych dla działalności Komisji przedsięwzięć realizowanych w okresie 
sprawozdawczym. 
 
Sezon 2017/2018 

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN, jako nowy organ wykonawczy ukonstytuował 
się w dniu 7 marca 2018 roku. Na początku Komisja skupiła się na koordynacji trwających rozgrywek 
ligowych dla dziewcząt na etapie wojewódzkim tj. eliminacje do Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodziczek oraz do Klubowym Mistrzostw Juniorek Młodszych. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pomorskich klubów kobiecych Komisja przystąpiła do opracowania 
projektu nowych rozgrywek pt. „Pomorskie Klubowe Mistrzostwa Orliczek”. Projekt został przyjęty 
przez Zarząd Pomorskiego ZPN i został opracowany stosowny regulamin dla tych rozgrywek na nowy 
sezon. 
 
Sezon 2018/2019 

Organizacja i koordynacja przebiegu rozgrywek kobiecych w sezonie 2018/2019: 
• Wojewódzkie Mistrzostwa Orliczek U-11, 
• Eliminacje do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek U-13, 
• Eliminacje do Klubowych Mistrzostw Juniorek Młodszych U-16, 
• Zgłoszenia do Klubowych Mistrzostw Juniorek U-19, 
• Puchar Polski Kobiet, 
• Wojewódzki Puchar Polski w Futsalu Kobiet. 
W celu usprawnienia swoich dotychczasowych działań i spełnienia oczekiwań i potrzeb klubów 

kobiecych Komisja podjęła działania, aby organizować cykliczne spotkania z przedstawicielami klubów 
kobiecych.  Podczas pierwszego spotkania w dniu 4 grudnia 2018 r., na którym odnotowano wysoką 
frekwencję wysłuchano wiele spostrzeżeń i uwag, którymi Komisja zajęła się na swoich kolejnych 
posiedzeniach. Od tego sezonu III liga kobiet została objęta konkursem „Złoty But NO10” gdzie jest 
prowadzona klasyfikacja króla strzelców ligi dzięki współpracy Pomorskiego ZPN z firmą Marba. 
Przeprowadzono również po raz pierwszy eliminacje do Halowego Pucharu Polski Kobiet. Po zapoznaniu 
się z projektem reorganizacji systemu kobiecych rozgrywek zarówno seniorskich i młodzieżowych 
rozgrywek Komisja wystosowała pismo do Komisji Piłkarstwa Kobiecego PZPN informujące, jakie są 
konkretne potrzeby i zarazem możliwości pomorskich klubów kobiecych w odniesieniu do planowanych 
zmian. Decyzją Zarządu PZPN przyjęto nieco zmodyfikowany projekt reorganizacji systemu kobiecych 
rozgrywek oraz przedstawiono plan ich wdrożenia w większości już od sezonu 2019/2020. Stosowną 
decyzję Komisja przesłała zainteresowanym klubom oraz dostosowano formularz zgłoszeniowy do 
nowego sezonu wedle nowych wytycznych. 
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Sezon 2019/2020 

Po otrzymaniu obowiązujących w nowym sezonie regulaminów na wszystkie rozgrywki kobiece 
Komisja przygotowała wstępne projekty regulaminów dotyczących wojewódzkich rozgrywek dziewcząt 
tj. Liga Turniejowa Żaczki U-9, Wojewódzkie Mistrzostwa Orliczek U-11, Pomorska Liga Młodziczek U-13. 

Warto zaznaczyć, że komisja przystąpiła do realizacji rozgrywek w kolejnej nowej kategorii wiekowej 
tj. Żaczki U-9. Z uwagi na fakt, że w poprzednim sezonie Wojewódzkie Mistrzostwa Orliczek U-11 zostały 
bardzo pozytywnie przyjęte przez kluby kobiece Komisja, idąc dalej ku rozwojowi i promocji piłki nożnej 
kobiet, wdrożyła do rozgrywek kolejną nową kategorię tj. Pomorska Liga Żaczek U-9. 

Rozpoczęcie sezonu zostało poprzedzone kolejnym spotkaniem Komisji z przedstawicielami klubów 
kobiecych, gdzie zostały przedstawione szczegółowo rozpoczynające się rozgrywki kobiece, łącznie z 
ułożonymi do nich terminarzami rozgrywek młodzieżowych. Od sezonu 2019/2020 wszystkie rozgrywki 
wprowadzono do extranetu oraz udzielono wsparcia i pomocy klubom, które chciały wstąpić w poczet 
członków Pomorskiego ZPN.  

Pod koniec 2019 roku Komisja przeprowadziła analizę nadesłanych zgłoszeń do kolejnego nowego 
projektu UEFA i PZPN pt. UEFA PLAYMAKERS. Komisja sporządziła listę rekomendacyjną i oczekuje na 
rozpoczęcia programu. 

Po reorganizacji rozgrywek Kadr Wojewódzkich Dziewcząt od sezonu 2019/2020 zlikwidowano 
Kadrę Wojewódzką Juniorek Młodszych U-16. Natomiast w przypadku Kadr U-14 zmieniono formę 
rozgrywek na turnieje w makroregionach. Gospodarzem turnieju nr II był Pomorski ZPN, który 
zorganizowano w COS w Cetniewie. Dwa kolejne turnieje planowane na rundę wiosenną sezonu 
2019/2020 nie odbyły się ze względów na zagrożenie epidemiczne. 

Organizacja i koordynacja przebiegu rozgrywek kobiecych w sezonie 2019/2020 (w związku z 
sytuacją zagrożenia epidemicznego w okresie całej rundy wiosennej, tj. od połowy marca 2020 roku 
działalność w tym zakresie została zawieszona): 

• Pomorska Liga Żaczek U-9, 
• Wojewódzkie Mistrzostwa Orliczek U-11, 
• Eliminacje do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek U-13, 
• Pomorska Liga Młodziczek U-13, 
• Pomorska Liga Trampkarek U-15, 
• Liga Wojewódzka Juniorek U-17, 
• Puchar Polski Kobiet, 
• Wojewódzki Puchar Polski w Futsalu Kobiet. 
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Podsumowanie działalności Komisji. 
Dzięki podjętym działaniom Komisji polegającym na popularyzacji piłki nożnej kobiet na Pomorzu oraz 
realizowaniu nowych projektów PZPN min. Mobilne AMO, obozy AMO, skauting, Centralna Liga Juniorek 
U-17 i Trampkarek U-15, Puchar Polski w futsalu kobiet wzrasta systematycznie liczba zespołów 
współzawodniczących w zorganizowanych rozgrywkach kobiecych zarówno seniorskich, jak i w 
młodzieżowych. 

 

 

Zestawienie liczbowe drużyn biorących udział w rozgrywkach w poszczególnych sezonach. 

Sezon 
Liczba 
zespołów 

Kategoria 

2016/2017 21 
III Liga, Puchar Polski,  
MMM U-13, KMJ U-16 

2017/2018 23 
III Liga, Puchar Polski,  
MMM U-13, KMJ U-16 

2018/2019 35 
III Liga, Puchar Polski, Puchar Polski Futsal,  
KMO U-11, MMM U-13, MLJM U-16 

2019/2020* 49 
III Liga, Puchar Polski, Puchar Polski Futsal,  
PLŻ U-9, KMO U-11, MMM U-13, PLM U-13, LWT U-15, LWJ U-17 

* ze względów epidemicznych zawieszono w rundzie wiosennej wszystkie rozgrywki piłki nożnej kobiet  
 

Warto zauważyć, że większość nowych projektów dotyczących piłki nożnej kobiet jest w znacznym 
stopniu dofinansowywana przez PZPN, co jest znacznym odciążeniem budżetów klubowych. Niestety 
negatywnie rozpatrujemy wprowadzoną reformę seniorskiej piłki nożnej kobiet (rozgrywki centralne - I 
i II liga), gdzie zmiany powinny być wdrażane stopniowo, w ciągu kilku sezonów a nie jednego sezonu, 
tak, aby kluby mogły się odpowiednio do nich przygotować.  

Komisja intensyfikuje działania zmierzające do zwiększenia się liczby klubów kobiecych na Pomorzu.        
W ostatnim okresie czasu kilka nowych stowarzyszeń zostało członkami Pomorskiego ZPN i włączono je 
do systemu współzawodnictwa (w większości w kategoriach młodzieżowych). Aktualnie tylko jeden klub 
sportowy, uczestniczy we wszystkich rozgrywkach młodzieżowych (dodatkowo gwarantuje możliwość 
podjęcie nauki w szkole sportowej i zapewnia zakwaterowanie w bursie). Niestety dziewczęta, które nie 
chcą podejmować nauki w szkole sportowej mają ograniczony dostęp do pełnej oferty treningowej w 
swoich miejscach zamieszkania, szczególnie do współzawodnictwa (ze względu na usankcjonowane 
przepisami ograniczenia dotyczące wieku, uniemożliwiające im udział w rozgrywkach ligowych). 

Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu Pomorskiego ZPN o kontynuowanie wszelkich form wsparcia 
klubów kobiecych (podtrzymanie zwolnienia z opłat sędziowskich drużyn wszystkich kategorii 
wiekowych, doposażenie sprzętem treningowym, bezpłatne szkolenia i warsztaty dla trenerów piłki 
kobiecej etc) oraz nieustawania w działaniach promocyjnych, tj. wspierania kobiecych imprez 
piłkarskich, takich jak: finał Pucharu Polski, turniej Griffin Cup, Piłkarska Kadra Czeka.  
 
 
 

Rada Trenerów 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 57. 
• Regulamin Rady Trenerów Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 

121/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. 
 
Zakres działania i kompetencje Rady należy: 



- 114 - 

 

a) diagnozowanie i opiniowanie poziomu rozgrywek piłkarskich organizowanych pod egidą 
Pomorskiego ZPN oraz reprezentacji młodzieżowych Pomorskiego ZPN, 

b) nadzorowanie procesów szkolenia piłkarskiego w klubach zrzeszonych w Pomorskim ZPN 
(hospitacje, konsultacje i doradztwo merytoryczne oraz ocena infrastruktury treningowej), 

c) doradztwo merytoryczne dla trenerów związkowych w zakresie prowadzonych przez nich 
reprezentacji, 

d) współpraca z trenerami kadr i klubów związanych z opieką szkoleniową nad najzdolniejszymi 
zawodnikami (kandydatami i reprezentantami kadr), 

e) współpraca z Komisją Licencyjną Trenerów w zakresie przestrzegania standardów licencyjnych 
przez trenerów wszystkich klasach rozgrywkowych będących pod egidą Pomorskiego ZPN, 

f) opiniowanie kandydatur trenerów na szkolenia organizowane w Szkole Trenerów PZPN, 
g) reprezentowanie środowiska trenerskiego w wydarzeniach związanych z piłką nożną oraz jej 

popularyzowanie, 
h) współpraca z innymi komisjami Pomorskiego ZPN. 

 
Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 

L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Wojciech Łazarek przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Bogusław Kaczmarek wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Mieczysław Gierszewski sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Adam Adamus członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Marian Geszke członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Michał Globisz członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
7.  Jerzy Jastrzębowski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
8.  Grzegorz Niciński członek 23.09.2016 r. 19.12.2016 r. 
9.  Edward Klejdinst członek 19.12.2016 r. do dnia dzisiejszego 
10.  Wojciech Przybylski członek 19.12.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

Posiedzenia Rady odbywały się cyklicznie co trzy miesiące w trybie stacjonarnym (posiedzenia w 
siedzibie Związku) i w trybie niestacjonarnym (poza siedzibą Związku) w formule spotkań w terenie, na 
zaproszenie klubów sportowych lub podczas meczów kadr Pomorskiego ZPN.  

w sezonie* 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020** 

3 (2) 4 (6) 4 (4) 2 (4) 
* w nawiasach liczba posiedzeń niestacjonarnych  

**posiedzenia do 15 marca 2020 roku, po czym zawieszono działalność ze względów epidemicznych 

 
Ważne dla działalności Rady przedsięwzięcia i inicjatywy realizowane w okresie 
sprawozdawczym. 
• diagnozowanie i opiniowanie poziomu rozgrywek piłkarskich organizowanych pod egidą 

Pomorskiego ZPN  
• doradztwo merytoryczne dla trenerów kadr Pomorskiego ZPN (analizy spotkań mistrzowskich, 

udział w konsultacjach organizowanych przez trenerów poszczególnych roczników, opieka 
mentorska - sugestie dla trenerów reprezentacji młodzieżowych Pomorskiego ZPN), 

• nadzorowanie procesu szkolenia piłkarskiego w klubach zrzeszonych w Pomorskim ZPN (hospitacje, 
konsultacje, doradztwo merytoryczne - kilkadziesiąt wizyt w klubach piłkarskich), 

• współpraca z Komisją Licencji Trenerów w zakresie przestrzegania standardów licencyjnych przez 
trenerów wszystkich klasach rozgrywkowych afiliowanych przez Pomorski ZPN, 

• reprezentowaniem środowiska trenerskiego w wydarzeniach związanych z piłką nożną oraz jej 
popularyzowaniem (młodzieżowe turnieje krajowe i środowiskowe m.in. o Puchar Tymbarku - „Z 
podwórka na stadion”, o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN - Gryffin Cup, Arka Cup, mecze Pucharu 
Polski na szczeblu wojewódzkim, benefisy wybitnych postaci środowiska piłkarskiego),  
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• ewaluacja współzawodnictwa organizowanego przez Pomorski ZPN (od III ligi do rozgrywek JF),  
• konsultacje z Komisją Szkolenia (wspólne posiedzenia), wypracowywanie wniosków dotyczących 

usprawnienia procesu szkolenia i rywalizacji sportowej, 
• prowadzenie działalności edukacyjnej (wykłady na konferencjach organizowanych przez Pomorski 

ZPN (Cetniewo, Gdynia), prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla trenerów (Malbork, Gdynia) 
oraz wykładów w ramach kursów UEFA (stacjonarne w ośrodku szkolenia trenerów - Gdańsk, 
Załogowa 1).  
 

Wnioski i sugestie z działalności Rady.  
• uczestnictwo członków Rady w organizowaniu i przeprowadzaniu meczów kadr Pomorskiego ZPN w 

różnych miejscowościach województwa pomorskiego w celu propagowania piłki nożnej, 
• wypracowanie modelu współpracy i udziału członków Rady w procesie doszkalania trenerów 

Pomorskiego ZPN,  
• konieczność standaryzacji procesu monitorowania i oceny współzawodnictwa odbywającego się pod 

egidą Pomorskiego ZPN, 
• konieczność opracowania spójnego modelu współpracy Rady z pozostałymi organami 

wykonawczymi Pomorskiego ZPN. 
 
 
 

Komisja Licencji Trenerów 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 57. 
• Uchwała nr IV/63 z dnia 19.04.2017 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich 

uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 
 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 

Licencją w rozumieniu cytowanej powyżej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na 
prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, który uzyskał uprawnienia 
zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów obowiązującą w PZPN, przy uwzględnieniu postanowień 
Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz właściwej 
uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej.  

Komisja Pomorskiego ZPN decyduje o przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia 
licencji: UEFA B, Futsal C, Goalkeeper B, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B na 
podstawie regulaminu.  
 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Andrzej Szwarc przewodniczący 23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Łukasz Radzimiński wiceprzewodniczący 23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Stanisław Mikołajczyk wiceprzewodniczący 23.09. 2016 r. 26.02.2020 r. 
4.  Paweł Wypij sekretarz 23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Karol Wasielewski członek  23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Wojciech Łazarek członek  23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
7.  Tomasz Borkowski członek 23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
8.  Henryk Pawłowski członek 23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
9.  Tadeusz Żakieta członek 23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
10.  Mariusz Pawlak członek 23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
11.  Tomasz Kafarski członek 23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
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12.  Józef Gładysz członek 23.09. 2016 r. do dnia dzisiejszego 
 

Liczba odbytych posiedzeń. 
w sezonie* 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
6 4 3 2 

* posiedzenia w trybie stacjonarnym 

 
Posiedzenia Komisji odbywały się cyklicznie w grudniu i czerwcu każdego roku kalendarzowego 

(tabela). W związku z decyzją PZPN o całkowitym przejściu na e-system przyznawania/przedłużania 
licencji w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 odbyły się trzy dodatkowe posiedzenia (czerwiec-lipiec) w 
trybie stacjonarnym. Celem tych posiedzeń było przedłużenie licencji w trybie warunkowym tym 
trenerom, którzy z przyczyn obiektywnych nie dostosowali się do wymaganych terminów składania 
wniosków wg nowej formuły. 

Ponadto, Komisja spotykała się w trybie „stand-by” na posiedzeniach internetowych w każdy piątek 
tygodnia w okresach trwania rozgrywek w celu rozpatrywania wniosków o zgodę warunkową 
krótkoterminową (zastępstwo trenera na meczu) na prowadzenie drużyny oraz o zgodę w trybie 
nadzwyczajnym (wznawianie/przedłużanie licencji trenerskich wg zasad ustalonych uchwałą PZPN).  

 
 
 

Liczba wniosków o licencję trenera piłki nożnej według zaszeregowania w poszczególnych 
sezonach i sposób rozpatrzenia. 

Uprawnienia 
Sezon 

  2016/2017   2017/2018   2018/2019   2019/2020* 

UEFA PRO Zgodnie z Uchwałą PZPN z kwietnia 2017 roku prerogatywę 

do rozpatrywania wniosków o przyznanie/przedłużenie 

licencji posiada ZKiLT PZPN UEFA A 

UEFA B 117 [117] 93 [93] 194 [187] 113 [86] 

UEFA C/Grassroots 67 [67] 105 [102] 111 [108] 110 [96] 

PZPN A 124 [2] 137 [131] 71 [68] 2 [0] 

PZPN B 129 [126] 158 [144] 58 [46] 1 [0] 

PZPN C 7 [7] 0 0 0 

Odmownie 5 23 25 44 

RAZEM 444 [439] 493 [490] 434 [409] 226 [176] 
                   w nawiasach liczba przyznanych zgód                                                                                *w okresie od września do czerwca 

 
Ponadto, zgodnie z delegowaniem kompetencji przez ZKiLT PZPN na Pomorski ZPN dotyczącymi 

kształcenia trenerów (kursy trenerskie UEFA A, UEFA wyrównawczy A+B, UEFA B, UEFA C), w 
Pomorskim ZPN uzyskała dyplomy trenerskie (a co za tym idzie licencje trenerskie na okres 3 lat) 
następująca liczba trenerów: 

• w sezonie 2016/2017 - 159 
• w sezonie 2017/2018 - 168 
• w sezonie 2018/2019 - 301 
• w sezonie 2019/2020 - 115 (stan na kwiecień 2020, tj. do czasu zawieszenie działalności ze 

względów na pandemię). 
W wykazie przedstawionym w tabeli w sezonie 2019/2020 ujęto również 71 trenerów i instruktorów 

z uprawnieniami państwowymi (trenerzy z klasą Mistrzowską I, II oraz ze stopniem instruktora) 
uzyskanymi przed 2013 rokiem, którzy złożyli wniosek o licencję UEFA Grassroots i zgodnie z uchwałą 
PZPN je otrzymali.  

W okresie sprawozdawczym Komisja uprawniła 74 trenerów do prowadzenie drużyny w zastępstwie 
właściwego trenera na podstawie zgody warunkowej krótkoterminowej przewidzianej w Uchwale PZPN 
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z 20 kwietnia 2017 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 
 
Podsumowanie działalności Komisji. 

Z początkiem roku kalendarzowego 2020 straciły definitywnie ważność uprawnienia trenerskie 
nadawane przez ośrodki oraz placówki edukacyjne (upoważnione w trybie ustaw i rozporządzeń 
państwowych).  

Ustawodawca i uchwałodawca nie przewidzieli sytuacji, w której osoby z uprawnieniami trenerskimi 
nabytymi w wojewódzkich związkach piłki nożnej, a które straciły ważność z końcem 2019 roku 
pozbawiono tym samym prawa do wykonywania zawodu.  Osoby posiadające dyplomy instruktora piłki, 
a nie posiadający formalnego, co najmniej średniego wykształcenia nie mogą ubiegać się o przedłużenie 
licencji trenerskich. Ustawa o sporcie kwalifikowanym oraz Uchwała PZPN o kształceniu i 
licencjonowaniu trenerów uniemożliwiają osobom nie posiadającym średniego wykształcenia do 
uczestnictwa w kursach (skutecznego przekwalifikowania się). W związku z tym oczekujemy decyzji 
PZPN dotyczącej rozwiązania tej kwestii. Problem dotyczy kilkunastu trenerów Pomorskiego ZPN, którzy 
zadeklarowali chęć dalszego uprawiania zawodu.  
 
 
 

Komisja ds. Odznaczeń 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 56 i 57. 
• Regulamin Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego 

ZPN nr 333/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 

a) opracowywanie i przedkładanie wniosków Zarządowi Pomorskiego ZPN oraz Komisji ds. 
Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN dotyczących przyznawania odznaczeń i wyróżnień 
klubom, działaczom piłkarskim, zawodnikom, szkoleniowcom, menadżerom, sędziom zgodnie z 
przyjętymi zasadami w tym zakresie, 

b) przedstawianie Zarządowi Pomorskiego ZPN wniosków w sprawie wystąpienia do władz 
państwowych i sportowych z propozycją nadania osobom fizycznym i prawnym odznaczeń 
państwowych czy resortowych,  

c) przedstawianie Zarządowi Pomorskiego ZPN wniosków w sprawie nadania tytułu i godności 
Prezesa Honorowego Pomorskiego ZPN czy Członka Honorowego Pomorskiego ZPN, 

d) rekomendowanie Zarządowi Pomorskiego ZPN przyznanie okolicznościowych plakietek i 
dyplomów organizacjom i instytucjom działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu piłki 
nożnej, 

e) inicjowanie i opiniowanie wszelkich innych form wyróżniania osób fizycznych i podmiotów 
prawnych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju piłkarstwa, 

f) prowadzenie dokumentacji Komisji oraz ewidencji przyznanych wyróżnień, odznaczeń, medali 
związkowych oraz odznaczeń państwowych dla członków Pomorskiego ZPN, 

g) co do zasady, by wnioski uprawnionych do ich składania organów statutowych Pomorskiego 
ZPN, były skuteczne należy je składać w terminie nie krótszym niż 30 dni od planowanego dnia 
ich wręczenia,  

h) Komisja zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia i dalszego procedowania wniosków 
składanych przez statutowe organa Pomorskiego ZPN na niewłaściwych drukach czy zawierające 
niepełne dane. 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 
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1.  Anna Moritz przewodnicząca 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Rafał Szlas  wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Rafał Buchalski sekretarz 23.09.2016 r. 27.11.2017 r. 
4.  Mateusz Wiech sekretarz 29.01.2018 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Paweł Kryszałowicz członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Dariusz Bohonos członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
7.  Ksawery Grubba-Schroeder członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 23 posiedzenia. 

 
Zestawienie liczbowe przyznanych odznaczeń w poszczególnych latach. 

Rodzaj odznaki Razem 
w roku 

2016 2017 2018 2019 2020 

złota odznaka 
„Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”   

70 10 14 11 30 5 

srebrna odznaka 
„Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”   

153 14 40 46 50 3 

RAZEM 223 24 54 57 80 8 
 
Podsumowanie działalności Komisji: 

Komisja przy podejmowaniu decyzji zawsze opierała się na obowiązujących przepisach związkowych. 
Podstawą działalnością Komisji było rozpatrzenie wniosków o odznaczenia sportowe - odznak 
honorowych Pomorskiego ZPN jak i opiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Obecny skład Komisji zapewnia sprawne jej działanie. Zgranie zespołu, wspólny cel i 
zaufanie odczuwalne pomiędzy członkami Komisji nadaje posiedzeniom sprawność działania oraz 
sprawiedliwe wydawanie opinii. 
 
 
 

Komisja Grantowa 
 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 57. 
• Regulamin Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN 

nr 334/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
1. Komisja Grantowa Pomorskiego ZPN jest organem wykonawczym Pomorskiego ZPN powołanym w 

celu przyjmowania, analizy oraz oceny wniosków, składanych przez członków Pomorskiego ZPN w 
związku z organizacją różnego rodzaju piłkarskich imprez sportowych. 

2. Komisja grantowa ogłasza otwarte konkursy grantowe, w których określa kryteria uczestnictwa w 
konkursie, w szczególności: 
• miejsce, termin i formę składania wniosków, 
• termin i tryb rozpatrzenia wniosków, 
• kryteria oceny wniosków, 
• sposób informowania o wynikach konkursu. 
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• sposób rozliczania przyznanych środków. 
3. Komisja ma prawo zobowiązać organizatorów do przesłania relacji opatrzonej zdjęciami z 

przeprowadzonych turniejów, celem wykorzystania ich na stronie internetowej Pomorskiego ZPN.  
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Marek Jankowski przewodniczący 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
2.  Rafał Kondysiak wiceprzewodniczący 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
3.  Rafał Bielawa sekretarz 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
4.  Łukasz Jeżewski członek 24.04.2017 r. 18.12.2018 r. 
5.  Piotr Muziński członek 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
6.  Sebastian Czajka członek 23.09.2016 r.  do dnia dzisiejszego 
7.  Marek Romanów członek 18.12.2018r. do dnia dzisiejszego 

 
 

Liczba odbytych posiedzeń. 
w roku 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 4 4 4 1 

 
 
Zestawienie wniosków oraz przyznanych środków finansowych w poszczególnych latach. 

Rok 
Ilość 

wniosków 
Przyznane 

dofinansowanie 
2016 25 19.200,-zł 
2017 96 72.500,-zł 
2018 113 99.700,-zł 
2019 115 88.200,-zł 
2020 26 23.900,-zł 
RAZEM 375 303 500,-zł 

 

 
 

Komisja Finansowa 
 
Podstawa prawna działania Komisji. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 57. 
• Regulamin Komisji Finansowej Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN 

nr 396/Z/2018 z dnia 28.05.2018 r. 
 
Zakres działania i kompetencje Komisji. 
Do uprawnień i kompetencji Komisji należy: 
a) doradztwo w zakresie zarządzania aktywami oraz ryzykiem finansowym; 
b) doradztwo w zakresie polityki inwestycyjnej; 
c) doradztwo przy zawieraniu umów strategicznych; 
d) analiza zaleceń Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN oraz doradztwo w zakresie sposobu ich 

wdrożenia; 
e) doradztwo w zakresie dobrego zarządzania; 
f) doradztwo w zakresie wewnętrznego systemu kontroli; 
g) współpraca z innymi komisjami Pomorskiego ZPN. 
 



- 120 - 

 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Agnieszka Matuszewska przewodnicząca 28.05.2018 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Jarosław Kruszyński wiceprzewodniczący 28.05.2018 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Stanisław Jankowski sekretarz 28.05.2018 r. do dnia dzisiejszego 

 
W czasie obejmującym okres sprawozdawczy, Komisja funkcjonowała w trybie doraźnym, opiniując 

narzędzia finansowe, z których korzysta Pomorski ZPN.  
Tematem dyskusji było wskazanie najkorzystniejszych lokat bankowych na rynku lub opiniowanie 

ryzyka obligacji.  
Obecność w składzie Komisji dwóch osób, zajmujących się zawodowo doradztwem finansowym, 

gwarantowała fachowość w materii leżącej w gestii Komisji. 
 
 
 

Zarząd Klubu Seniora 
 
 
Podstawa prawna działania Klubu. 
• Statut Pomorskiego ZPN art. 57. 
• Regulamin Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego 

ZPN nr 293/Z/2017 z dnia 18.12.2017 r. 
 
Do zakresu działań i kompetencje Klubu należy: 
1. Integracja działaczy, szkoleniowców, sędziów, piłkarzy Związku dla wykorzystania ich doświadczeń 

w realizacji celów i zadań Pomorskiego ZPN.  
2. Propagowanie osiągnięć polskiego i pomorskiego piłkarstwa oraz kultywowanie jego najlepszych 

tradycji, w szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania 
zasad fair play oraz wzorowych postaw etycznych.  

3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz 
Związku oraz innymi osobami działającymi w sporcie.  

4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków do władz Związku, w szczególności dotyczących 
dokumentów o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa w województwie pomorskim.  

5. Wspieranie inicjatyw władz Związku w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych, 
głównie przez udział w pracach funkcjonujących komisji.  

6. Organizowanie, przy współudziale Biura Związku, cyklicznych spotkań członków Klubu.  
7. Współpraca z Klubami Seniora Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.  
8. Występowanie do władz Pomorskiego ZPN z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych, 

wyróżnień i odznak związkowych oraz tytułów członka honorowego PZPN i Pomorskiego ZPN.  
9. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu.  
10. Wnioskowanie do Zarządu Pomorskiego ZPN lub Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN, po 

akceptacji władz Pomorskiego ZPN, w sprawach pomocy finansowej dla członków Klubu lub ich 
współmałżonków, w razie zaistnienia trudnej sytuacji losowej. 

11. Realizacja innych form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach 
losowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych.  

12. Prowadzenie ewidencji Członków Honorowych PZPN i Pomorskiego ZPN, reprezentowanie ich 
wobec władz Związku, jak również prowadzenie innej dokumentacji, dotyczącej działalności Klubu.  

13. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością finansową Klubu.  
14. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Związku.  
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 
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1.  Marian Rozbicki przewodniczący 26.02.2018 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Wojciech Przybylski wiceprzewodniczący 26.02.2018 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Jerzy Schwarz wiceprzewodniczący 26.02.2018 r. 09.11.2018 r. 
4.  Gerard Sobecki wiceprzewodniczący 18.12.2018 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Eugeniusz Bochan sekretarz 26.02.2018 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Bogusław Szumichora skarbnik 26.02.2018 r. do dnia dzisiejszego 
7.  Ryszard Nowakowski członek 26.02.2018 r. do dnia dzisiejszego 
8.  Adam Tarnecki czlonek 26.02.2018 r. do dnia dzisiejszego 

 
W dniach 13 i 21.11. oraz 04.12.2017 roku odbyły się spotkania robocze mające na celu powołanie 

Klubu Seniora Pomorskiego ZPN, na wzór istniejących już Klubów Seniora w innych wojewódzkich 
Związkach Piłki Nożnej. W spotkaniach tych udział brali: Józef Dąbrowski, Gerard Sobecki, Tomasz 
Góreczny oraz członkowie Zarządu Koła Seniora Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN – Marian Rozbicki 
(przewodniczący), Grzegorz Kabziński (zastępca przewodniczącego), Eugeniusz Bochan (sekretarz) i 
Adam Tarnecki (członek). W czasie tych spotkań omówiono rolę, znaczenie i model działania Klubu 
Seniora, a także podstawy jego tworzenia. Opracowano projekt Regulaminu Klubu oraz wzór deklaracji 
członkowskiej. Na podstawie tych propozycji i przedstawionych materiałów Zarząd Pomorskiego ZPN w 
dniu 18.12.2017 roku powołał Klub Seniora Pomorskiego ZPN, w randze organu wykonawczego 
Związku. 

 
Na wniosek Plenarnego Zebrania Członków Klubu zatwierdzono wysokość rocznej składki 

członkowskiej w kwocie 30,- zł, płatnej w terminie do 30 kwietnia każdego roku.  
 
Celem powołania Klubu Seniora jest integracja całego środowiska piłkarskiego seniorów 

województwa Pomorskiego. Członkiem Klubu może zostać każdy działacz, szkoleniowiec, sędzia, piłkarz 
po ukończeniu 60 roku życia, na podstawie złożonej dobrowolnie przez siebie deklaracji członkowskiej i 
ankiety członka Klubu oraz opłaceniu rocznej składki członkowskiej w wysokości 30,- zł. 

 
Z dniem powołania Klubu Seniora zawieszeniu uległo funkcjonowanie Koła Seniora przy Kolegium 

Sędziów Pomorskiego ZPN. Działalność Klubu Seniora podlega bezpośrednio sekretarzowi Zarządu 
Pomorskiego ZPN. Władzami Klubu Seniora jest Zarząd Klubu. Kadencja Zarządu jest równa kadencji 
Zarządu Pomorskiego ZPN. Zarząd Klubu funkcjonuje na bazie corocznego planu pracy Zarządu, który 
jest obowiązującym i wewnętrznym dokumentem Klubu. 

 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 posiedzeń Zarządu Klubu. 
 
Stan początkowy członków Klubu to 77 osób (68 sędziów, 6 działaczy i 3 trenerów). 
W okresie sprawozdawczym zmieniał się ilościowo stan osobowy członków Klubu:  
• 22 nowych członków: Kazimierz Adamczyk, Jan Baszak, Marian Bobrucki, Józef Dąbrowski, 

Edward Heldt, Bolesław Jaszke, Grzegorz Kabziński, Aleksander Komassa, Edward Lazarski, 
Antoni Licow, Adam Niestrzębski, Janusz Pekowski, Henryk Piekarczyk, Mirosław Prokurat, Józef 
Stopyra, Andzrzej Szaj, Edward Tama, Tadeusz Tama, Zbigniew Wiśniewski, Zbigniew Zagórski, 
Henryk Zieńczuk, Janusz Zygmuntowicz, 

• skreślono z listy członków (na własną prośbę) 4 osoby: Tadeusza Dampca, Michała Globisza, 
Krzysztofa Maciąga, Zdzisława Makohonia, 

• zmarło 10 członków: Zenon Choja, Mieczysław Kochel, Jan Marchwiński, Adam Niestrzębski, Jerzy 
Schwarz, Tadeusz Stencel, Andrzej Szczepański, Wacław Wasilewski, Henryk Kminikowski, 
Mieczysław Śledziewski. 

Stan osobowy członków Klubu na dzień 21.06.2020 r. wynosi 85 osób. 
 
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 uroczyste spotkania dla członków Klubu: 
➢ 28.01.2018 r. w Gdyni Oksywiu - udział wzięły 72 osoby, 
➢ 27.01.2019 r. w Gdyni Oksywiu -udział wzięło 65 osób,  
➢ 25.01.2029 r. w Gdyni (Róża Wiatrów) - udział wzięły 73 osoby. 
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W powyższych spotkaniach z ramienia Pomorskiego ZPN uczestniczyli: prezes Pomorskiego ZPN - 

Radosław Michalski, sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN - Józef Dąbrowski, przewodniczący Zarządu 
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN - Tomasz Góreczny, dyrektor Biura Pomorskiego ZPN - Agnieszka 
Matuszewska. Podczas tych spotkań, za jubileuszowe lata życia, 30 członków Klubu otrzymało nagrody 
rzeczowe w postaci pamiątkowych pater.  

Zarząd Klubu rozpatrzył pozytywnie i zaopiniował prośby 6 członków Klubu o przyznanie im 
zapomóg finansowych, w związku ze złym stanem ich zdrowia oraz dużych kosztów leczenia i trudnej 
sytuacji finansowej. Osoby te otrzymały, stosownie do potrzeb, środki finansowe przyznane im przez 
Radę Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN. 

 
W dniu 24.03.2019 r. w siedzibie PZPN w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczących 

Zarządów Klubów Seniora wojewódzkich ZPN z Prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem i Zarządem Klubu 
Seniora PZPN, którego przewodniczącym jest Andrzej Strejlau. W czasie spotkania omawiano działalność 
i dorobek organizacyjny wszystkich klubów seniora oraz naświetlono główne kierunek działalności. 

 
W dniu 01.10.2019 r. Przewodniczący Klubu wziął udział w Konferencji Komisji Polityki Senioralnej 

pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu, która odbyła się w gmachu Sejmu RP w Warszawie. 
Tematem konferencji była „Rola organizacji działających na rzecz osób starszych w realizacji zadań z 
obszaru polityki senioralnej”. 
 
 
 

Podokręg Słupski 
 
 
Podstawa prawna działania Podokręgu. 
• Statut Pomorskiego ZPN rozdz. VIII. 
• Regulamin Podokręgu Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu 

Pomorskiego ZPN nr 42/Z/2013 z dnia 25.03.2013 r. 
• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. w związku z 

wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek, 

 
Zakres działania i kompetencje Podokręgu. 
1. Podokręg Słupski działa na terenie powiatów ziemskich: bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego, 

słupskiego i grodzkiego słupskiego.  
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2. Siedzibą Podokręgu jest miasto Słupsk.  
3. Organami Podokręgu są następujące Komisje:  

• Komisja ds. Rozgrywek, 
• Komisja Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 
• Zarząd Kolegium Sędziów,  
• Komisja Dyscyplinarna.  

4. W ramach delegacji udzielonej przez Zarząd Pomorskiego ZPN Podokręg organizuje rozgrywki 
mistrzowskie i pucharowe zgodnie z regulaminem Pomorskiego ZPN oraz wykonuje inne czynności 
przewidziane Statutem dla organów dyscyplinarnych, jurysdykcyjnych, wykonawczych i 
administracyjnych Pomorskiego ZPN w szczególności poprzez:                              
a) proponowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie działaniami związanymi z 

uprawianiem piłki nożnej w Podokręgu;   
b) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Pomorskiego ZPN, mających swoją 

siedzibę na terenie działania Podokręgu, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy Podokręgu 
postanowień statutów, regulaminów, zarządzeń, wytycznych i uchwał PZPN i Pomorskiego ZPN;   

c) nakładanie kar dyscyplinarnych na kluby, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy Podokręgu 
za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłkarskim, związanych z 
rozgrywkami prowadzonymi przez Podokręg;  

d) rozpoznawanie spraw członków Podokręgu, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy 
Podokręgu obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu, 
regulaminów, uchwał i zarządzeń władz PZPN i Pomorskiego ZPN w sprawach nie wiążących się 
bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z naruszeniem reguł gry;  

e) prowadzenie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich 
na obiektach sportowych oraz weryfikacji boisk na terenie Podokręgu;  

f) prowadzenie rejestracji i nadawanie uprawnień do gry na dany sezon rozgrywkowy zawodnikom 
drużyn klubów mających swoją siedzibę na terenie Podokręgu;  

g) podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań Podokręgu.  
 

 
KOMISJA DS. ROZGRYWEK. 

 

Zakres działania. 
Komisja ds. Rozgrywek działa w zakresie delegacji i udzielonych pełnomocnictw do organizacji i 
prowadzenia rozgrywek, w poszczególnych sezonach, przez Zarząd Pomorskiego ZPN w następującym 
zakresie: 
• klasa Okręgowa - jedna (1) grupa, 
• klasa A - dwie (2) grupy, 
• klasa B - dwie (2) grupy, 
• grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt), 
• Pucharu Polski. 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L.p. Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Zenon Szulc przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Bogdan Głodowicz wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Jarosław Sawicki sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Janusz Reichel członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Dariusz Miecznikowski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Witold Konieczny członek 23.09.2016 r. 26.08.2019 r. 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

39 40 40 22  
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Zestawienie drużyn biorących udział w rozgrywkach mistrzowskich. 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Seniorzy 73 72 67 68 

IV liga 4 6 5 4 

klasa Okręgowa 16 16 16 16 

klasa A 28 28 28 28 

klasa B 25 22 18 20 

Juniorzy 139 153 178 176 

junior A  - - - - 

junior B   21 20 18 11 

junior C1 15 13 10 10 

junior C2 9 9 9 11 

junior D1 19 14 19 24 

junior D2 14 17 26 16 

junior E1 30 30 27 33 

junior E2 12 23 25 27 

junior F1 19 20 27 22 

junior F2 - 7 11 17 

junior G1 - - 6 5 

RAZEM 212 225 245 244 

 
Zestawienie ilościowe zawodów mistrzowskich z podziałem na klasy rozgrywkowe i zweryfikowane jako 

walkowery* 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Seniorzy ilość meczów vo 722/34 804/26 766/28 392/5 

klasa Okręgowa 240/9 240/3 240/8 120/2 

klasa A 338/13 364/10 364/4 182/0 

klasa B 144/12 200/13 162/12 90/3 

Juniorzy ilość meczów vo 676/34 601/24 763/20 312/6 

junior B 1  200/9 171/5 192/9 55/0 

junior C 1 130/10 144/11 81/3 45/3 

junior C 2 72/7 72/0 72/2 36/3 

junior D1 162/1 86/6 154/2 120/0 

junior D2 112/7 128/2 264/4 56/0 

RAZEM 1398/68 1405/50 1529/48 704/11 
*W tabeli nie uwzględniono walkowerów przyznanych przez komisję po wycofaniu drużyn z rozgrywek 

 
 

Zestawienie ilościowe meczów zweryfikowanych jako walkowery w rozgrywkach seniorów z 
uwzględnieniem powodów 

Powód zweryfikowania zawodów jako vo. Klasa rozgrywkowa  Sezon 
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Zestawienie ilościowe drużyn wycofanych z rozgrywek w poszczególnych sezonach 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Seniorzy 1 3 3 3 

klasa Okręgowa - - - - 

klasa A - 1 1 - 

klasa B 1 2 2 1 

Juniorzy 14 12 14 11 

junior A   - - - - 

junior B  3 3 1 - 

junior C 1  2 - 4 2 
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Niestawienie się na zawody 

klasa Okręgowa 3 2 5 - 
klasa A 3 2 2 - 
klasa B 2 2 5 2 

Nieuprawniony zawodnik  

klasa Okręgowa 1 - 1 1 
klasa A 7 4 1 - 

klasa B 5 5 2 - 

Nieuprawniony zawodnik z tytułu kar 
finansowych i dyskwalifikacji  

klasa Okręgowa 2 
 

1 
 

- - 
klasa A - 2 1 - 
klasa B 2 1 2 - 

Zdekompletowanie drużyny 

klasa Okręgowa 3 - - 1 
klasa A 1 1 - - 
klasa B 1 - 2 1 

Zbyt mała ilość młodzieżowców 
klasa Okręgowa - - 2 - 

klasa A 1 1 - - 

Nieuprawniony zawodnik z tytułu opieki 
lekarskiej 

klasa Okręgowa - - - - 
klasa A - - - - 
klasa B - - - - 

Naruszenie nietykalności sędziego/ 
znieważenie sędziego 

klasa Okręgowa - - - - 
klasa A 1 1 - - 
klasa B - 1 1 - 

Przedwczesne zakończenie meczu w związku z 
zachowaniem kibiców 

klasa Okręgowa - - - - 
klasa A - - - - 
klasa B 1 1 - - 

Zejście z boiska przed zakończeniem zawodów 

klasa Okręgowa - - - - 
klasa A - - - - 

klasa B 1 1 - - 

Przekroczony czas gry 

klasa Okręgowa - - - - 

klasa A - - - - 
klasa B - 1 - - 

RAZEM 34 26 24 5 
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junior C 2  2 1 - 4 

junior D1 1 4 2 1 

junior D2 3 2 4 1 

junior E1 - 2 2 1 

junior E2 1 - - 1 

junior F1 2 - - 1 

junior F2 - - 1 - 

junior G1 - - - - 

RAZEM 15 15 17 14 

 

Podsumowanie działalności Komisji: 
Uwagi: 
• brak koordynacji, konsultacji w procesie planowania rozgrywek, 
• mało czytelny system elektronicznego zgłaszania drużyn do rozgrywek.   
Propozycje: 
• w proces planowania rozgrywek, zmiany przepisów dotyczących rozgrywek, włączyć Komisję ds. 

Rozgrywek Podokręgu, 
• w systemie elektronicznego zgłaszania drużyn do rozgrywek dokonać podziału na rozgrywki 

prowadzone na szczeblu Pomorskiego ZPN oraz rozgrywki prowadzone na szczeblu Podokręgu. 
 

 
KOMISJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH. 

 

Zakres działania i kompetencje Komisji: 
• nadzór i kontrola w przedmiocie bezpieczeństwa i utrzymaniu porządku na podległych obiektach 

sportowych w oparciu o uchwały oraz postanowienia organów związkowych, 
• składanie wniosków do Komisji Dyscyplinarnej w sprawach dotyczących przewinień 

dyscyplinarnych związanych z bezpieczeństwem na stadionach, 
• prowadzanie dokładnej analizy raportów delegatów meczowych, obserwatorów sędziów oraz 

sprawozdań sędziowskich z meczów organizowanych przez Podokręg pod kątem organizacji 
meczów ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
obiektach piłkarskich.          

 
Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja 
Data 

powołania 
Data odwołania 

1. Karol Kublik przewodniczący 23.09.2016 r.                  do dnia dzisiejszego 
2. Jacek Borowiński  członek 23.09.2016 r.                  do dnia dzisiejszego 
3. Mieczysław Reichel  członek 28.10.2019 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

9 11 12 5 
 

Zestawienie ilościowe naruszeń przepisów dotyczących organizacji i bezpieczeństwa podczas 
rozgrywkach seniorów z uwzględnieniem przyczyn w poszczególnych sezonach: 

Rodzaj naruszeń przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
Klasa 
rozgrywkowa  

Sezon 
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Naruszenie nietykalności sędziego 

klasa Okręgowa - - 1 - 
klasa A - - - - 
klasa B - - - - 

Nieprzygotowanie boiska do gry 

klasa Okręgowa - 3 - 1 
klasa A - 1 3 - 
klasa B - 3 - - 

Brak obecności na zawodach kierownika ds. 
bezpieczeństwa/koordynatora służb klubowych 

klasa Okręgowa - - 1 - 
klasa A - - - - 
klasa B - - - - 

Brak obecności na zawodach służby medycznej i 
noszowych 

klasa Okręgowa - - 1 - 
klasa A - 1 - - 
klasa B - 1 - - 

Brak na zawodach służb porządkowych/informacyjnych 
lub klubowych 

klasa Okręgowa - 1 1 - 
klasa A 2 1 4 - 
klasa B 1 - - - 

Użycie środków pirotechnicznych przez kibiców  

klasa Okręgowa - 1 - - 
klasa A - 2 3 - 
klasa B - - 1 - 

RAZEM  3 14 15 1 

 
Podsumowanie działalności Komisji. 
Analizując zestawienia przypadków naruszenia porządku na stadionach należy zwrócić uwagę na:  
• negatywne zachowanie się kibiców na widowni (prowokowanie kibiców drużyn rywali, dążenie do 

fizycznej konfrontacji, rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami),  
• wykorzystywanie wulgaryzmów przez kibiców podczas prowadzenia dopingu, 
• nieodpowiednie zachowanie się w stosunku do sędziów kibiców jak również osób przebywających 

na ławkach rezerwowych,  
• niewystarczająca ilość służb organizatora lub nieodpowiednie oznaczenie tych służb wyznaczonych 

do zabezpieczenia meczu.  
 
 

ZARZĄD KOLEGIUM SĘDZIÓW 
 
Zakres działania i kompetencji Zarządu Kolegium. 
• zapewnienie obsad sędziowskich na wszystkie mecze mistrzowskie oraz obserwatorów do 

prowadzenia obserwacji pracy sędziów na zawodach piłkarskich zgodnie z przepisami, 
• organizowanie szkoleń oraz egzaminów sędziów i obserwatorów w celu doskonalenia ich 

umiejętności podejmowanie słusznych decyzji podczas prowadzenie meczów jak również 
umiejętności oceny tych decyzji,   

• prowadzenie pracy wychowawczej z sędziami i obserwatorami i bezpośredni nadzór nad 
przestrzeganiem przez nich Statutu Pomorskiego ZPN, postanowień, regulaminów oraz przepisów 
gry w piłkę nożną, 

• dbanie o zachowanie odpowiedniego statusu moralno-etycznego środowiska sędziowskiego,  
• utrzymywanie stałej współpracy z poszczególnymi Komisjami Podokręgu, 
• zapewnienie odpowiedniego rozwoju środowiska sędziowskiego poprzez działania zmierzające do 

systematycznego podnoszenia poziomu sędziowania oraz prowadzenia obserwacji, 
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• utrzymanie kontaktów z Zarządem Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, poprzez wymianę 
doświadczeń. 

 
Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Zbigniew Kolter przewodniczący 23.09.2016 r.                  21.01.2018 r. 
2.  Jarosław Boratyński  przewodniczący 29.01.2018 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Krzysztof Gałek wiceprzewodniczący 29.01.2018 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Andrzej Lewicz  wiceprzewodniczący 23.09.2016 r.                  21.01.2018 r. 
5.  Krystian Lipski sekretarz 26.06.2019 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Jan Lewicz sekretarz 18.12.2018 r. 26.06.2019 r. 
7.  Arkadiusz Piotrowski sekretarz 29.01.2018 r. 26.06.2019 r. 
8.  Tadeusz Tama członek 23.09.2016 r.                  do dnia dzisiejszego 
9.  Łukasz Karski członek 23.09.2016 r.                  do dnia dzisiejszego 
10.  Kamil Grzębowski członek 29.01.2018 r. 26.08.2019 r. 
11.  Sylwester Barczyński        członek 23.09.2016 r.                  21.01.2018 r. 
12.  Bartłomiej Tutak sekretarz 23.09.2016 r.                  21.01.2018 r. 
13.  Andrzej Myszk członek 23.09.2016 r.                  21.01.2018 r. 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

8 9 9 5 
 

Stan liczbowy sędziów według zaszeregowania w poszczególnych sezonach. 

Uprawnienia 
Sezon 

  2016/2017  2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Top-amator B 1 1 1 1 

III liga - - - 1 

IV liga 5 3 4 5 

klasa Okręgowa 16 20 19 19 

klasa A 20 17 15 20 

klasa B 3 15 25 23 

Próbni 32 19 12 12 

Nieczynni i urlopowani 24 13 9 6 

RAZEM 100 83 84 86 
 

Stan liczbowy obserwatorów sędziów według zaszeregowania w poszczególnych sezonach. 

Uprawnienia 
Sezon 

 2016/2017   2017/2018   2018/2019  2019/2020 

III liga 1 1 1 2 

IV liga 3 3 4 3 

klasa Okręgowa - 1 - 1 

klasa A 1 - - - 

RAZEM 5 5 5 6 
 

Zestawienie liczbowe przeprowadzonych obserwacji sędziów przez poszczególnych obserwatorów. 

Obserwator 
Sezon 

  2016/2017   2017/2018   2018/2019   2019/2020 
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Jarosław Boratyński 27 - 40 20 

Zbigniew Kolter 30 - 41 19 

Andrzej Lewicz 43 - 42 21 

Tadeusz Tama 18 - 34 16 

Daniel Rzepkowski  2 - - - 

Kamil Grzębowski - - 12 9 

Krzysztof Gałek - - - 7 

RAZEM 120 - 169 92 
 

Liczba sędziów objętych programem mentorskim w poszczególnych sezonach. 
w sezonie 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
3 3 3 3 

 
Podsumowanie działalności Zarządu Kolegium: 
Problemem jest, że mimo zorganizowania kursu sędziowskiego w obecnej formule i dużego 
rozpowszechnienia medialnego, było bardzo małe zainteresowanie osób, które chciałby uczestniczyć w 
kursie sędziowskim, m.in. powód małe stawki ekwiwalentów sędziowskich. 
 
 

KOMISJA DYSCYPLINARNA 
 
Zakres działania i kompetencji Komisji. 
• Zadaniem Komisji jest weryfikacja sprawozdań z zawodów, w możliwie jak najkrótszym czasie, po 

ich otrzymaniu od Komisji Rozgrywek, pod względem przewinień dyscyplinarnych: zawodników, 
trenerów, działaczy klubowych oraz sędziów, których przewinienia podlegają karze dyscyplinarnej 
przewidzianej w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

• Podczas weryfikacji sprawozdań, członkowie Komisji zwracają szczególna uwagę na opisane przez 
sędziego przewinienia i zdarzenia, a w szczególności:  
a) wykluczenia z gry - samoistna czerwona kartka,  
b) wykluczenia z gry po otrzymaniu drugiego napomnienia - kiedy schodzący z boiska zawodnik - 

słownie lub czynem naruszył zasady niesportowego zachowania,  
c) otrzymanie przez 5 zawodników jednej drużyny napomnienia (żółtą kartkę) lub wykluczenie 

(czerwona kartka),  
d) opis sędziego o wysoce niesportowym zachowaniu: zawodnika, trenera, kierownika drużyny, 

osoby sprawującej opiekę medyczną lub innej osoby, która przebywa w strefie technicznej oraz 
została z niej usunięta, 

e) opis sędziego dotyczący zachowania kibiców obu drużyn, którzy swoim zachowaniem zakłócili 
przebieg zawodów poprzez użycie środków pirotechnicznych, wznoszenie okrzyków o 
charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, wyzwiska pod adresem sędziów, zawodników 
drużyny przeciwnej,  

f) brak uregulowanej opłat przez klub za delegacje sędziowskie,  
g) brak dokumentów potwierdzających weryfikację boiska,  
h) brak dokumentów potwierdzających ważną licencję trenerską,  

i) brak lub odmowa podpisania protokołu - przez kierowników drużyn, po zawodach, 
• Podczas rozpatrywania sprawy, Komisja korzysta także z raportów delegata meczowego lub 

obserwatora, jeżeli był delegowany na te zawody.  
• Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów i opisem sędziego, dotyczącym 

przewinieniem zawodnika, przed podjęciem decyzji i wydaniem orzeczenia, jeżeli zawodnikowi grozi 
kara dyskwalifikacji więcej niż 3 meczów, wszczyna postępowanie dyscyplinarne, zamieszczając taką 
informację w komunikacie ze swojego posiedzenia oraz wzywa zawodnika na posiedzenie lub 
pisemnego zajęcia w sprawie.  
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• Do Komisji kierowane są również wnioski zawodników, klubów i działaczy klubowych, jeśli spełniają 
one wymogi formalne, są uwzględniane podczas rozpatrywania sprawy.  

• Rozpatrywane są również wnioski kierowane od innych Komisji Pomorskiego ZPN. 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L.p. Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Dariusz Perlański przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Andrzej Staszewski wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Czesław Augustyniak sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Tadeusz Jankowicz  członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Michał Jadłowski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
6.  Maciej Kurkierewicz  członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

34 34 35 17 
 

Zestawienie liczbowe kar dyscyplinarnych orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

2016 /2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020 

Kluby 68 113 155 69 

Zawodnicy 136 136 201 67 

Szkoleniowcy/trenerzy 20 14 15 5 

Działacze/kierownicy drużyn 10 24 20 6 

Obserwatorzy - - - - 

Sędziowie 19 21 7 1 

RAZEM 253 308 398 148 
 

Zestawienie ilościowe kar dyskwalifikacji orzeczonych w poszczególnych sezonach - w tym (cz.k) 

Wyszczególnienie 
Sezon 

2016 /2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 

klasa Okręgowa 30 33 29 17 

klasa A 51 38 44 34 

klasa B  41 25 15 11 

Puchar Polski 6 4 2 3 

juniorzy 24 19 29 59 

Szkoleniowcy/trenerzy 17 10 11 5 

Sędziowie - - 2 - 

Działacze/kierownicy drużyn 6 9 10 3 

RAZEM 175 138 142 132 

 
Zestawienie ilościowe kar upomnienia orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

2016 /2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 

Szkoleniowcy/trenerzy 3 3 2 - 

Sędziowie 9 11 - - 

Działacze/kierownicy drużyn 4 9 5 3 

RAZEM 16 23 7 3 
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Zestawienie ilościowe kar nagany orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

2016 /2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 

Szkoleniowcy/trenerzy - - - - 

Sędziowie 4 8 2 1 

Działacze/kierownicy drużyn - 2 1 - 

RAZEM 4 10 3 1 

 
Zestawienie kar finansowych orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

2016 /2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 

klasa Okręgowa 18 40 39 20 

klasa A 25 38 70 27 

klasa B  18 28 25 14 

Puchar Polski 1 3 4  

juniorzy 11 14 38 17 

Szkoleniowcy/trenerzy - 2 2 4 

Sędziowie 2 2 3 - 

Działacze/kierownicy drużyn - 4 3 1 

RAZEM 75 129 184 83 

 
 
Zestawienie ilościowe kar dyscyplinarnych w rozgrywkach seniorów/juniorów z uwagi na przyczyny. 

Powód orzeczonych sankcji. 
Klasa 
rozgrywkowa  

Sezon 
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Po 5 napomnieniach i wykluczeniach w jednym meczu 

klasa Okręgowa 14 22 21 11 
klasa A 17 15 30 17 
klasa B 13 7 7 9 
Puchar Polski - 3 4  
junior 2 1 4 1 

Brak trenera w trakcie meczu lub brak ważnej licencji 

klasa Okręgowa - 3 2 1 
klasa A 2 6 5 - 
klasa B 1 10 4 2 
junior  4 7 14 9 

Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika 

klasa Okręgowa - - - 2 
klasa A - - 1 - 
klasa B - - - - 
junior - - 1 - 

Naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas zawodów, 
brak odpowiedniego zabezpieczenia 

klasa Okręgowa 3 4 9 2 
klasa A 3 8 11 8 
klasa B 1 2 3 1 
junior 1 1 - 1 

Naruszenie nietykalności cielesnej sędziego 

klasa Okręgowa 

klasa A 

klasa B 
 

- - - - 
klasa A 4 2 1 1 
klasa B 2 1 2 - 
junior - -  - 

Wysoce niesportowe zachowanie osób funkcyjnych  klasa Okręgowa 9 8 7 1 
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klasa A 8 15 12 3 
klasa B 4 8 2 - 
junior 9 4 6 - 
Puchar Polski - - 1 - 

 Niedopełnienie innych obowiązków wynikających z 
regulaminu rozgrywek (brak wprowadzenia 
terminarza do systemu Extranet przed rozpoczęciem 
rozgrywek)  

klasa Okręgowa 1 3 1 - 
klasa A 1 - 2 - 
klasa B 1 6 5 - 
junior  5 11 18 7 

Niedopełnienie innych obowiązków wynikających z 
regulaminu rozgrywek(brak wprowadzenia składu 
drużyn do systemu Extranet przed rozpoczęciem 
meczu)  

klasa Okręgowa - 3 1 - 
klasa A - - 5 - 
klasa B - - 5 - 
junior  - - 1 - 

Niedopełnienie innych obowiązków wynikających z 
regulaminu rozgrywek(naruszenie zmian 
przynależności klubowej) 

klasa Okręgowa 
klkręgowa 

- - - - 
klasa A - - - 1 
klasa B - - - - 
junior - - - - 

Niedopełnienie innych obowiązków wynikających z 
regulaminu rozgrywek(odmowa lub niepodpisanie 
protokołu po zawodach lub niewłaściwe wypisanie, 
brak okazania karty zawodnika 

klasa Okręgowa 
klkręgowa 

1 - - 1 
klasa A - - 1 1 
klasa B - - 3 - 
junior -  3 1 

Wysoce niesportowe zachowanie zawodnika po 
otrzymaniu wykluczenia lub po otrzymaniu 2(drugiej) 
żółtej kartki 

klasa 
Okręgowa 
klkręgowa 

- 4 6 2 

klasa A 2 10 19 4 

klasa B 3 4 2 1 

Puchar Polski 1 - - 1 

RAZEM 112 168 219 88 

 
Podsumowanie działalności Komisji: 
Uwagi. 

Niedociągnięcia podczas rozpatrywania sprawozdań z zawodów; 
• wzywani na posiedzenie Komisji zawodnicy, działacze, trenerzy, sędziowie - nie stawiają się, nie 

przesyłając nawet pisemnego wyjaśnienia, a w niektórych sytuacjach informują telefonicznie, że w/w 
przebywają zagranicą, albo wszystko już zostało opisane w sprawozdanie, 

• niedokładne i mało czytelne opisy zamieszczane przez sędziów w sprawozdaniach z zawodów - przy 
wykluczeniu zawodników (czerwona kartka) lub usunięciu trenerów, działaczy ze strefy technicznej 
oraz podczas zakłócenia porządku podczas lub po zawodach, przez kibiców, 

• brak okazania sędziemu ważnej i aktualnej licencji przez trenera, 
• wnioski klubów, działaczy, trenerów, zawodników - o ponowne rozpatrzenie sprawy, po wydaniu 

przez Komisję orzeczenia w sprawie,  
• brak wprowadzenia do systemu Extranet - terminów rozgrywania zawodów. 
Wnioski. 

Przeprowadzenie szkolenia sędziów na temat wypełniania sprawozdania w systemie Extranet -
zwracając szczególna uwagę na dokładny opis wykluczeń zawodników po udzieleniu czerwonej kartki, 
po 2 (drugiej) żółtej kartce, wykluczeń osób funkcyjnych ze strefy technicznej, naruszenia nietykalności 
cielesnej sędziego oraz zakłócenia porządku przez kibiców i użycie środków pirotechnicznych przed, w 
czasie czy po zawodach.  
 
 
BIURO PODOKRĘGU 
 
Zakres działania i kompetencji Biura. 
1. Zabezpieczenie od strony techniczno-organizacyjnej i administracyjnej działalności organów 

statutowych i wykonawczych Podokręgu. 
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2. Terminowe wykonywanie uchwał, postanowień, decyzji i zaleceń Zarządu Pomorskiego ZPN. 
3. Przygotowanie i przedkładanie, po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimi Komisjami: 

• rocznych i okresowych projektów planów działalności organizacyjnej, szkoleniowo-sportowej, 
administracyjno-finansowej, 
 

• rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Podokręgu, 
• wszelkiego rodzaju materiałów ewidencyjno-statystycznych, 
• bieżących informacji z przebiegu kursów, konferencji, imprez i zawodów, 
• bieżącej informacji z działalności i funkcjonowania Podokręgu.  

4. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie imprez krajowych wynikających z kalendarza 
sportowego Pomorskiego ZPN. 

5. Organizacja konferencji, kursów, szkoleń, narad, zebrań zleconych przez Pomorski ZPN. 
6. Realizacja planów finansowo-budżetowych Pomorskiego ZPN, w zakresie udzielonych 

pełnomocnictw, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu zasad oszczędnej 
gospodarki materiałowo sprzętowej i finansowej. 

7. Prowadzenie kasy pomocniczej Biura i bieżących operacji finansowych w ramach posiadanych 
kompetencji. 

8. Prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej Biura. 
9. Prowadzenie ewidencji zawodników, statystyki wyników sportowych. 
10. Prowadzenie bieżącej korespondencji Biura z członkami Związku i innymi podmiotami. 
11. Wydawanie komunikatów i biuletynów dotyczących działalności Podokręgu. 
12. Wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
13. Przestrzeganie w działalności Podokręgu ogólnie obowiązujących przepisów państwowych i 

sportowych. 
14.  Aktywne uczestnictwo reprezentanta Biura Podokręgu w jubileuszach klubowych oraz branie 

udziału w uroczystościach pogrzebowych działaczy związkowych. 
15. Bieżąca współpraca z władzami samorządowymi miast i powiatów na terenie działania Podokręgu. 
 

Biuro Podokręgu znajduje się przy ulicy Poznańskiej w Słupsku.  
• w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 800 - 1400, 
• w środy i czwartki w godz. 900 - 1600.       

 
Struktura pracowników Biura Podokręgu: 

• Mieczysław Reichel - kierownik Biura - cały okres sprawozdawczy, 
• Czesław Augustyniak - sekretariat Biura - cały okres sprawozdawczy, 
• Jarosław Sawicki - referent Komisji ds. Rozgrywek - cały okres sprawozdawczy. 

 
 
 

Podokręg Malborski 
 
 
Podstawa prawna działania Podokręgu. 
• Statut Pomorskiego ZPN rozdz. VIII. 
• Regulamin Podokręgu Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą 

Zarządu Pomorskiego ZPN nr 42/Z/2013 z dnia 25.03.2013 r. 
• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. w związku z 

wyjątkową sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii 
na terytorium Polski, z dniem 14.05.2020 roku zakończono sezon 2019/2020 rozgrywek 
mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych 
organom Pomorskiego ZPN wg. tabel wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez Komisję ds. Rozgrywek, 
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Zakres działania i kompetencje Podokręgu. 
1. Podokręg Malborski działa na terenie powiatów ziemskich: malborskiego, sztumskiego, 

kwidzyńskiego, nowodworskiego, tczewskiego i starogardzkiego. 
2. Siedzibą Podokręgu jest miasto Malbork.  
3. Organami Podokręgu są następujące Komisje:  

• Komisja ds. Rozgrywek, 
• Komisja Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 
• Zarząd Kolegium Sędziów,  
• Komisja Dyscyplinarna.  

4. W ramach delegacji udzielonej przez Zarząd Pomorskiego ZPN Podokręg i organizuje rozgrywki 
mistrzowskie i pucharowe zgodnie z regulaminem Pomorskiego ZPN oraz wykonują inne czynności 
przewidziane Statutem dla organów dyscyplinarnych, jurysdykcyjnych, wykonawczych i 
administracyjnych Pomorskiego ZPN w szczególności poprzez:                              
a) proponowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie działaniami związanymi z 

uprawianiem piłki nożnej w Podokręgu;   
b) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Pomorskiego ZPN, mających swoją 

siedzibę na terenie działania Podokręgu, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy Podokręgu 
postanowień statutów, regulaminów, zarządzeń, wytycznych i uchwał PZPN i Pomorskiego ZPN;   

c) nakładanie kar dyscyplinarnych na kluby, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy Podokręgu 
za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłkarskim, związanych z 
rozgrywkami prowadzonymi przez Podokręg;  

d) rozpoznawanie spraw członków Podokręgu, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy 
Podokręgu obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu, 
regulaminów, uchwał i zarządzeń władz PZPN i Pomorskiego ZPN w sprawach nie wiążących się 
bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z naruszeniem reguł gry;  

e) prowadzenia działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich 
na obiektach sportowych oraz weryfikacji boisk na terenie Podokręgu;  

f) prowadzenie rejestracji i nadawanie uprawnień do gry na dany sezon rozgrywkowy zawodnikom 
drużyn klubów mających swoją siedzibę na terenie Podokręgu;  

g) podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań Podokręgu.  
 

 
KOMISJA DS. ROZGRYWEK. 

 

Zakres działania. 
Komisja ds. Rozgrywek działa w zakresie delegacji i udzielonych pełnomocnictw do organizacji i 
prowadzenia rozgrywek, w poszczególnych sezonach, przez Zarząd Pomorskiego ZPN w następującym 
zakresie: 
• klasa A - jedna (1) grupy, 
• klasa B - dwie (2) grupy, 

 
• grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt), 
• Pucharu Polski. 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Mieczysław Kochel przewodniczący 23.09.2016 r. 01.11.2018 r. 
2.  Michał Mikołajczak członek/przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Paweł Rybarczyk członek/wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Ireneusz Stolarz sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Sławomir Rozwalak członek 26.11.2018 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 
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w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 - runda jesienna 

32 30 32 15 
 
 

Zestawienie drużyn biorących udział w rozgrywkach mistrzowskich. 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Seniorzy 42 41 42 40 

klasa A 14 14 14 15 

klasa B 28 27 28 25 

Juniorzy 53 63 66 60 

junior A 1  - - - - 

junior B 1  12 14 12 7 

junior C 1  9 10 7 8 

junior C 2  9 9 9 8 

junior D1 8 12 13 19 

junior D2 15 18 25 18 

RAZEM 95 104 108 100 
 

Zestawienie ilościowe zawodów mistrzowskich z podziałem na klasy rozgrywkowe i zweryfikowane jako 
walkowery. 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Seniorzy ilość meczów vo 546 27 520 15 546 18 249 5 

klasa A 182 5 182 2 182 2 105 0 

klasa B 364 22 338 13 364 16 144 5 

Juniorzy ilość meczów vo 430 16 622 23 689 5 232 3 

junior A 1 - - - - - - - - 

junior B 1  132 5 182 4 132 0 21 1 

junior C 1 72 6 90 6 42 1 28 0 

junior C 2 72 2 72 7 72 0 28 1 

junior D1 56 0 132 3 155 1 83 1 

junior D2 98 3 146 3 288 3 72 0 

RAZEM 976 43 1142 38 1235 23 481 8 
Zestawienie ilościowe meczów zweryfikowanych jako walkowery w rozgrywkach seniorów z 

uwzględnieniem powodów. 

Powód zweryfikowania zawodów jako vo 
Klasa 
rozgrywkowa  

Sezon 

2
0
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6

/2
0

1
7

 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

2
0

1
8

/2
0

1
9

 

2
0

1
9

/2
0

2
0

 

Niestawienie się na zawody 
klasa A 0 2 0 0 
klasa B 7 4 2 2 

Nieuprawniony zawodnik   
klasa A 2 0 1 0 
klasa B 5 3 2 1 
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Nieuprawniony zawodnik z tytułu kar fin. i dyskwalifikacji  
klasa A 3 0 0 0 
klasa B 3 2 3 0 

Zdekompletowanie drużyny 
klasa A 0 0 1 0 
klasa B 6 3 7 1 

Nieuprawniony zawodnik z tytułu opieki lekarskiej 
klasa A 0 0 0 0 
klasa B 1 0 0 0 

Naruszenie nietykalności sędziego 
klasa A 0 0 0 0 
klasa B 0 0 0 0 

Nieprzygotowanie boiska do gry 
klasa A 0 0 0 0 
klasa B 0 0 0 0 

Zejście z boiska przed zakończeniem zawodów 
klasa A 0 0 0 0 
klasa A 0 0 0 0 

Zachowanie kibiców. 
klasa B 0 0 2 1 
klasa B 0 0 2 1 

RAZEM 27 15 18 5 
 

Zestawienie ilościowe drużyn wycofanych z rozgrywek w poszczególnych sezonach. 

Klasa rozgrywkowa 
Sezon 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Seniorzy 1 1 2 1 

klasa A 0 0 2 0 

klasa B 1 1 0 1 

Juniorzy 8 6 8 6 

junior A 1  - - - - 

junior B 1  2 1 2 1 

junior C 1  2 1 2 1 

junior C 2  1 1 1 0 

junior D1 2 2 1 2 

junior D2 1 1 2 2 

RAZEM 9 7 10 7 
 

 
KOMISJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH. 

 

Zakres działania i kompetencje Komisji: 
• nadzór i kontrola w przedmiocie bezpieczeństwa i utrzymaniu porządku na podległych obiektach 

sportowych w oparciu o uchwały oraz postanowienia organów związkowych, 
• składanie wniosków do Komisji Dyscyplinarnej w sprawach dotyczących przewinień 

dyscyplinarnych związanych z bezpieczeństwem na stadionach, 
• prowadzanie dokładnej analizy raportów delegatów meczowych, obserwatorów sędziów oraz 

sprawozdań sędziowskich z meczów organizowanych przez Podokręg pod kątem organizacji 
meczów ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
obiektach piłkarskich.          

 
Skład osobowy w okresie sprawozdawczym.  

L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Przemysław Zagórski przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
2.  Adam Tarnecki sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Jan Gutowski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
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Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

16 17 16 7 
 

Zestawienie ilościowe naruszeń przepisów dotyczących organizacji i bezpieczeństwa podczas 
rozgrywkach seniorów z uwzględnieniem przyczyn w poszczególnych sezonach: 

Wyszczególnienie  
Klasa 
rozgrywkowa  

Sezon 
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Naruszenie nietykalności sędziego 
klasa A - - - 1 
klasa B - - 1 1 

Brak na zawodach służb porządkowych/informacyjnych 
lub klubowych 

klasa A - - - - 
klasa B 4 - - - 

Użycie środków pirotechnicznych przez kibiców  
klasa A - 3 2 1 
klasa B 1 2 3 1 

Naruszenie nietykalności cielesnej zawodników 
klasa A - - - - 
klasa B - - 2 - 

Naganne zachowanie osób funkcyjnych w klubie 
klasa A - - - - 
klasa B - 2 - - 

Brak zapewnionej szatni dla drużyny gości 
klasa A - - - - 
klasa B 1 - - - 

RAZEM 6 8 8 4 
 
Podsumowanie działalności Komisji. 
Uwagi i wnioski  

Członkowie Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN Podokręgu 
Malborskiego regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Pomorski ZPN.  

Podczas przeglądu obiektów w procesie weryfikacji oraz w trakcie kontroli organizacji zawodów 
zwracano uwagę na następujące uchybienia: 

• brak wydzielonego sektora dla kibiców gości, 
• brak siedzisk w sektorach dla kibiców gości, 
• brak trwałego odgrodzenia boiska od widowni i całego obiektu, 
• brak oddzielonego od widowni przejścia dla sędziów i zawodników z szatni do obszaru pola gry, 
• brak zaplecza sanitarnego dla sędziów, 
• brak ciepłej wody oraz w niektórych klubach bieżącej wody zimnej, 
• brak odpowiedniej ilości miejsc siedzących na widowni, 
• brak oznaczenia dla pomocy medycznej, 
• brak reakcji służb porządkowych na naganne zachowania kibiców, 
• brak służb porządkowych na zawodach piłkarskich. 
Podsumowując, pomimo powyższych uwag, Komisja stwierdza stałą poprawę w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich. Z roku na rok widoczna jest znaczna poprawa 
infrastruktury stadionowej. 
 
 

ZARZĄD KOLEGIUM SĘDZIÓW 
 
Zakres działania i kompetencji Zarządu Kolegium. 
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• zapewnienie obsad sędziowskich na wszystkie mecze mistrzowskie oraz obserwatorów do 
prowadzenia obserwacji pracy sędziów na zawodach piłkarskich zgodnie z przepisami, 

• organizowanie szkoleń oraz egzaminów sędziów i obserwatorów w celu doskonalenia ich 
umiejętności podejmowanie słusznych decyzji podczas prowadzenie meczów jak również 
umiejętności oceny tych decyzji,   

• prowadzenie pracy wychowawczej z sędziami i obserwatorami i bezpośredni nadzór nad 
przestrzeganiem przez nich Statutu Pomorskiego ZPN, postanowień, regulaminów oraz przepisów 
gry w piłkę nożną, 

• dbanie o zachowanie odpowiedniego statusu moralno-etycznego środowiska sędziowskiego,  
• utrzymywanie stałej współpracy z poszczególnymi Komisjami Podokręgu, 
• zapewnienie odpowiedniego rozwoju środowiska sędziowskiego poprzez działania zmierzające do 

systematycznego podnoszenia poziomu sędziowania oraz prowadzenia obserwacji, 
• utrzymanie kontaktów z Zarządem Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, poprzez wymianę 

doświadczeń. 
 

Skład osobowy w okresie sprawozdawczym.  
L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Michał Krotowski przewodniczący 23.09.2016 r. 30.10.2017 r. 
2.  Marek Marcinkowski członek/przewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Karol Gardyjasz sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Łukasz Pawłowski  członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

6 6 4 4 
 

Stan liczbowy sędziów według zaszeregowania w poszczególnych sezonach. 

Uprawnienia 
Sezon 

  2016/2017   2017/2018   2018/2019   2019/2020 

III liga 2 1 1 1 

IV liga 6 6 5 4 

klasa Okręgowa 9 7 7 6 

klasa A 10 11 10 12 

klasa B 5 8 8 9 

Próbni 9 11 7 15 

Razem 41 44 38 47 
 

Stan liczbowy obserwatorów sędziów według zaszeregowania w poszczególnych sezonach. 

Uprawnienia 
Sezon 

  2016/2017   2017/2018   2018/2019   2019/2020 

III liga - - 1 1 

IV liga 1 2 1 1 

klasa Okręgowa 3 1 - - 

klasa A - - - - 

Razem 4 3 2 2 
 

Zestawienie liczbowe przeprowadzonych obserwacji sędziów przez poszczególnych obserwatorów 

Obserwator Sezon 
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  2016/2017   2017/2018   2018/2019   2019/2020 

Przemysław Wądołowski 29 27 42 25 

Adam Manuszewski 28 35 39 20 

Wojciech Pagieła 29 25 0 0 

Zbigniew Murawski 30 0 0 0 

Razem 116 87 81 45 
 

Liczba sędziów objętych programem mentorskim w poszczególnych sezonach. 
w sezonie 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
2 2 0 0 

 
Podsumowanie działalności Komisji: 

Obserwuje się regularny spadek ilości sędziów pozostających do dyspozycji referenta obsad sędziów 
Podokręgu.  

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu wnioskuje o częstszą organizację kursów sędziowskich w wersji 
skróconej na terenie działania Podokręgu, co pozwoli na utrzymanie liczby sędziów gwarantujących 
obsadę sędziowską na zawodach organizowanych przez Podokręg.  

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu zobowiązuje się do aktywnego wsparcia merytorycznego i 
organizacyjnego kursu oraz aktywnej promocji na terenie powiatu malborskiego i powiatów ościennych. 
 
 

KOMISJA DYSCYPLINARNA 
 
Zakres działania i kompetencji Komisji. 
Do zakresu działań i Kompetencji Komisji należy, w szczególności: 
a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych podczas lub w 

związku z zawodami organizowanymi przez Pomorski ZPN, lub których prowadzenie zostało 
powierzone Pomorskiemu ZPN,  

b) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi 
reguł technicznych i dyscyplinarnych,  

c) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego 
zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Pomorskiego ZPN, 

d) rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych Pomorskiego 
ZPN, zawodników, trenerów, sędziów, obserwatorów sędziów, delegatów meczowych oraz działaczy 
piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu, 
regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Pomorskiego ZPN w sprawach nie wiążących się 
bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z naruszeniem reguł gry.  
  

Dla realizacji zadań Komisja podejmuje następujące działania:  
a) rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe w trakcie zawodów oraz w 

związku z zawodami piłki nożnej organizowanymi i prowadzonymi przez Pomorski ZPN,  
b) na zasadach przewidzianych przepisami wewnątrzzwiązkowymi rozpatruje sprawy podlegające 

postępowaniu dyscyplinarnemu w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, 
instruktorów, członków sztabu medycznego, obserwatorów sędziów, delegatów meczowych, 
działaczy piłkarskich oraz innych podmiotów w zakresie przewinień dyscyplinarnych w sprawach 
nie wiążących się z zawodami piłkarskimi,  

c) rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu przekazane Komisji Dyscyplinarnej 
przez Zarząd lub inne organy Pomorskiego ZPN,  

d) nakłada, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN kary dyscyplinarne na 
kluby, zawodników, sędziów, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, obserwatorów 
sędziów, delegatów meczowych, działaczy piłkarskich oraz inne podmioty pozostające w strukturach 
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Pomorskiego ZPN dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w 
piłce nożnej, a w szczególności za:  
• wykroczenia powstałe w związku z zawodami piłkarskimi,  
• naruszenia przepisów dotyczących zmian przynależności klubowej zawodników.  

 
Skład osobowy w okresie sprawozdawczym. 

L. 
p. 

Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data odwołania 

1.  Zbigniew Murawski przewodniczący 23.09.2016 r. 25.02.2020 r. 
2.  Krzysztof Zabojszcz wiceprzewodniczący 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
3.  Sebastian Krawczyk sekretarz 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
4.  Piotr Lisewski członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 
5.  Bartosz Recław członek 23.09.2016 r. do dnia dzisiejszego 

 
Liczba odbytych posiedzeń. 

w sezonie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

28 28 30 15 

 
Zestawienie liczbowe kar dyscyplinarnych orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

  2016 /2017   2017/ 2018   2018/ 2019   2019/ 2020 

Kluby 103 103 97 63 

Zawodnicy 100 79 57 54 

Szkoleniowcy 4 23 22 13 

Działacze klubowi 8 1 2 1 

Obserwatorzy 0 0 0 0 

Sędziowie 24 32 14 7 

RAZEM 239 238 170 138 

 
Zestawienie ilościowe kar dyskwalifikacji orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

  2016 /2017   2017/ 2018   2018/ 2019   2019/ 2020 

klasa A 31 20 17 27 

klasa B  52 43 32 21 

juniorzy 17 16 8 6 

Trenerzy, kierownicy drużyn 3 7 7 8 

Sędziowie 2 1 0 0 

Działacze 0 0 1 1 

RAZEM 105 87 65 63 

 
Zestawienie ilościowe kar upomnienia orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

  2016 /2017   2017/ 2018   2018/ 2019   2019/ 2020 

Trenerzy, kierownicy drużyn 2 1 3 0 

Sędziowie 11 15 9 4 

Działacze 0 0 0 0 

RAZEM 13 16 12 4 

 
 
 

Zestawienie ilościowe kar nagany orzeczonych w poszczególnych sezonach. 
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Wyszczególnienie 
Sezon 

  2016 /2017   2017/ 2018   2018/ 2019   2019/ 2020 

Trenerzy, kierownicy drużyn 2 4 0 3 

Sędziowie 6 9 1 2 

Działacze 0 0 0 0 

RAZEM 8 13 1 5 

 
Zestawienie kar finansowych orzeczonych w poszczególnych sezonach. 

Wyszczególnienie 
Sezon 

  2016 /2017   2017/ 2018   2018/ 2019   2019/ 2020 

klasa A 41 25 27 25 

klasa B  35 26 40 18 

juniorzy 28 52 25 20 

Trenerzy, kierownicy drużyn 5 11 12 2 

Sędziowie 6 7 4 1 

Działacze 0 1 1 0 

RAZEM 115 122 109 66 

 
Zestawienie ilościowe kar dyscyplinarnych w rozgrywkach seniorów z uwzględnieniem przyczyn 

Wyszczególnienie przyczyn 
Klasa 
rozgrywkowa  

Sezon 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

2
0

1
8

/2
0

1
9

 

2
0

1
9

/2
0

2
0

 

Po 5 napomnieniach i wykluczeniach w jednym meczu 
klasa A 15 15 13 15 
klasa B 7 10 15 7 

Brak trenera w trakcie meczu 
klasa A 0 2 1 2 
klasa B 0 2 3 1 

Brak obsługi medycznej zawodów 
klasa A 0 0 0 0 
klasa B 0 0 0 0 

Zdekompletowanie drużyny 
klasa A 0 0 0 0 
klasa B 0 0 0 0 

Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika 
klasa A 5 0 1 0 
klasa B 8 5 5 1 

Naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas zawodów 
klasa A 0 0 0 0 
klasa B 0 0 2 1 

Naruszenie nietykalności sędziego 
klasa A 0 0 0 0 
klasa B 0 0 0 0 

Niesportowe zachowanie osób funkcyjnych 
klasa A 0 0 0 0 
klasa B 0 0 0 0 

Niedopełnienie innych obowiązków wynikających z 
regulaminu rozgrywek 

klasa A 0 2 0 0 
klasa B 7 4 2 2 

RAZEM 42 40 42 29 

 
 

BIURO PODOKRĘGU 
 
Zakres działania i kompetencje Biura. 
1. Zabezpieczenie od strony techniczno-organizacyjnej i administracyjnej działalności organów 

statutowych i wykonawczych Podokręgu. 
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2. Terminowe wykonywanie uchwał, postanowień, decyzji i zaleceń Zarządu Pomorskiego ZPN. 
3. Przygotowanie i przedkładanie, po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimi Komisjami: 

• rocznych i okresowych projektów planów działalności organizacyjnej, szkoleniowo-sportowej, 
administracyjno-finansowej, 

• rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Podokręgu, 
• wszelkiego rodzaju materiałów ewidencyjno-statystycznych, 
• bieżących informacji z przebiegu kursów, konferencji, imprez i zawodów, 
• bieżącej informacji z działalności i funkcjonowania Podokręgu.  

4. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie imprez krajowych wynikających z kalendarza 
sportowego Pomorskiego ZPN. 

5. Organizacja konferencji, kursów, szkoleń, narad, zebrań zleconych przez Pomorski ZPN. 
6. Realizacja planów finansowo-budżetowych Pomorskiego ZPN, w zakresie udzielonych 

pełnomocnictw, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu zasad oszczędnej 
gospodarki materiałowo sprzętowej i finansowej. 

7. Prowadzenie kasy pomocniczej Biura i bieżących operacji finansowych w ramach posiadanych 
kompetencji. 

8. Prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej Biura. 
9. Prowadzenie ewidencji zawodników, statystyki wyników sportowych. 
10. Prowadzenie bieżącej korespondencji Biura z członkami Związku i innymi podmiotami. 
11. Wydawanie komunikatów i biuletynów dotyczących działalności Podokręgu. 
12. Wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
13. Przestrzeganie w działalności Podokręgu ogólnie obowiązujących przepisów państwowych i 

sportowych. 
14. Aktywne uczestnictwo reprezentanta Biura Podokręgu w jubileuszach klubowych oraz branie 

udziału w uroczystościach pogrzebowych działaczy związkowych. 
15. Bieżąca współpraca z władzami samorządowymi miast i powiatów na terenie działania Podokręgu. 
 

Biuro Podokręgu znajduje się przy ulicy Mickiewicza 26 w Malborku, w lokalu 3-pokojowym z 
zapleczem sanitarnym, o powierzchni 71m2.  

Biuro Podokręgu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1500.       
 
Struktura pracowników Biura Podokręgu: 

• Adam Manuszewski - kierownik Biura - cały okres sprawozdawczy, 
• Paweł Rybarczyk - informatyk - od 20.08.2016 r. - do 31.08.2019 r. 

 

 
 
Biuro Pomorskiego ZPN 
 
 
Podstawa prawna działania Biura. 
• Statut Pomorskiego ZPN art.35 § 1 ust. 8, 9, 16; art. 59, art. 60, art. 62. 
• Regulamin Biura Pomorskiego ZPN zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 43/Z/2013 

z dnia 25.03.2013r. 
 
 
Zakres działania i kompetencje Biura. 
Do uprawnień i kompetencji Biura należy: 
1. Zabezpieczenie od strony techniczno-organizacyjnej i administracyjnej działalności organów 

statutowych i wykonawczych Związku. 
2. Terminowe wykonywanie uchwał, postanowień, decyzji i zaleceń Zarządu Pomorskiego ZPN. 
3. Przygotowanie i przedkładanie, po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimi Komisjami: 
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• rocznych i okresowych projektów planów działalności organizacyjnej, szkoleniowo-sportowej, 
administracyjno-finansowej, kontaktów międzynarodowych i propagandowych 

• rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Związku, 
• wszelkiego rodzaju materiałów ewidencyjno-statystycznych, 
• bieżących informacji z przebiegu zgrupowań, obozów, kursów, konferencji, imprez i zawodów, 
• bieżących informacji z działalności i funkcjonowania Związku. 

4. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie imprez krajowych i zagranicznych wynikających z 
kalendarza sportowego Pomorskiego ZPN. 

5. Organizacja konferencji, kursów, szkoleń, narad, zebrań, zgrupowań i obozów prowadzonych przez 
Pomorski ZPN. 

6. Realizacja planów finansowo-budżetowych Pomorskiego ZPN, zgodnie zobowiązującymi przepisami, 
przy zachowaniu zasad oszczędnej gospodarki materiałowo-sprzętowej i finansowej. 

7. Prowadzenie kasy pomocniczej i bieżących operacji bankowych w ramach posiadanych kompetencji. 
8. Prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej i windykacji zobowiązań od członków Związku. 
9. Prowadzenie ewidencji zawodników, statystyki wyników sportowych. 
10. Prowadzenie bieżącej korespondencji Związku. 
11. Wydawanie komunikatów i biuletynów dotyczących działalności Związku. 
12. Wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez Zarząd. 
13. Przestrzeganie w działalności Związku ogólnie obowiązujących przepisów państwowych i 

sportowych. 
 
 
Struktura organizacyjna Biura. 
➢ sekretariat Biura Związku, 
➢ referat finansowo-księgowy, 
➢ referat szkolenia, 
➢ referat rozgrywek,  
➢ referat sędziów, 
➢ referat dyscypliny. 
 
Struktura pracowników Biura Związku: 
- Agnieszka Matuszewska - dyrektor - cały okres sprawozdawczy, 
- Rafał Buchalski - asystent Zarządu - od 20.08.2016 r do 31.01.2018 r. 
- Maciej Tomaszewski - asystent Zarządu - od 01.01.2018 r. do dnia dzisiejszego, 
- Małgorzata Maculewicz - księgowa - cały okres sprawozdawczy, 
- Beata Suchorska - referent ds. rozgrywek - od 20.08.2016 r do 31.12.2019 r. 
- Mateusz Wiech - referent ds. dyscypliny - od 01.01.2018 r. do dnia dzisiejszego, 
- Grzegorz Mółka - referent ds. rozgrywek - od 01.01.2020 r. do dnia dzisiejszego. 
 
Osoby współpracujące z Biurem Związku w okresie sprawozdawczym: 
• Andrzej Szwarc - trener koordynator, 
• Zbigniew Motyka - główny księgowy, 
• Beata Motyka - księgowość, 
• Filip Kaliszewski - sekretarz biura Kolegium Sędziów, 
• Dariusz Bohonos - referent obsad sędziów, 
• Dariusz Borucki - referent obsad obserwatorów, 
• Gerard Sobecki - magazynier. 
 

W okresie sprawozdawczym nastąpiło kilka zmian kadrowych.  
Wszystkie zmiany kadrowe wpłynęły pozytywnie na funkcjonowanie Biura. Podniesiony został 

poziom świadczonych usług oraz zaangażowanie w realizowane zadania. Każdy z pracowników jest 
jednocześnie członkiem jednej lub kilku Komisji, co znacznie usprawniło przepływ informacji. Osoby 
obecnie zatrudnione w biurze od lat związane są z piłką nożną, dzięki czemu organizacja np. turniejów 
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międzypaństwowych przebiega sprawniej, ograniczono konieczność angażowania osób z zewnątrz do 
tego typu wydarzeń. Ponadto obecnie zatrudnione osoby są przeszkolone, aby zajmować się nie tylko 
swoim obszarem działań, ale być wszechstronnym i zastępować lub wspierać kolegów i koleżanki w ich 
obowiązkach. 

We wrześniu 2018 r. dyrektor Biura, Agnieszka Matuszewska ukończyła kurs organizowany przez 
UEFA i Uniwersytet w Lozannie, zakończony dyplomem UEFA Certificate in Football Management. 
Zdobyta wiedza i doświadczenie, przełożyło się na usprawnienie zarządzania Biurem. 

W okresie sprawozdawczym, Biuro Pomorskiego ZPN zajmowało się realizacją uchwał i wytycznym 
władz Związku (dokładne aktywności opisane są w sprawozdaniu Zarządu). Ponadto prowadzono 
rozgrywki, rozliczano delegacje sędziowskie. Pracownicy Biura odpowiedzialni byli za organizację 
rozgrywek oraz wszystkich meczów, turniejów, konferencji, wydarzeń sportowych organizowanych 
przez Związek. Biuro odpowiedzialne jest za tworzenie i prowadzenie strony www (nowa witryna od 
lipca 2020) oraz social media. Pracownicy obsługują wszystkie Komisji, dzięki czemu zdjęty został 
częściowo ciężar z działaczy społecznych. 

Biuro Pomorskiego ZPN zmieniło siedzibę w styczniu 2018 r. Dzięki życzliwości Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku, podpisano umowę najmu powierzchni biurowych przy ul. Uczniowskiej 22. Standard obecnych 
pomieszczeń znacznie odbiega od poprzedniej siedziby. Do dyspozycji pracowników i działaczy 
społecznych jest o 100 m2 więcej niż poprzednio. Pomieszczenia są przestronne i odnowione. Koncepcja 
półotwartych przestrzeni poprawiła komunikację wewnętrzną. Dodatkowym atutem jest duży, 
bezpłatny parking, duży magazyn oraz bliskość stadionu Energa.  

Nowa siedziba wpłynęła pozytywnie na poprawę wizerunku Pomorskiego ZPN. 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------- 
W sprawozdaniu wykorzystano zdjęcia z archiwum Pomorskiego ZPN. 

 

Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 794/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 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 złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni 
zostają: 
- Katarzyna Wierzbowska, 
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- Henryk Jaskólski, 
- Jacek Drążek, 
- Zdzisław Watral. 
 
II.Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN za działalność na rzecz rozwoju polskiej i 
pomorskiej piłki nożnej srebrną odznaka „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni 
zostają:  
- Dawid Kręcki, 
- Rafał Hałubiński, 
- Adam Wysocki, 
- Magdalena Majewska, 
- Seffen Weinmeister, 
- Ernest Czelewicz. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 795/Z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów 
Pomorskiego ZPN z wnioskiem o nadanie tytułu „Członka Honorowego Pomorskiego ZPN” dla Gerarda 

Sobeckiego. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 27 § 1 ust. 7 oraz art. 66 § 2 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN, za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiej i 
pomorskiej piłki nożnej, Zarząd Pomorskiego ZPN kieruje wniosek do Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN o nadanie tytułu „Członka Honorowego 
Pomorskiego ZPN” dla Gerarda Sobeckiego. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


