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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 28.08.2017r. 
 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 241/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 28.08.2017r. 
 
3.Uchwała nr 242/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
 
2.Uchwała nr 243/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24.07.2017r. 
 
4.Uchwała nr 244/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KS Mady Ostaszewo. 
 
5.Uchwała nr 245/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SLSOS Salos Gdańsk. 
 
6.Uchwała nr 246/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Chrobry Charbrowo. 
 
7.Uchwała nr 247/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KTS-K Luzino. 
 
8.Uchwała nr 248/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Ex Siedlce Gdańsk. 
 
9.Uchwała nr 249/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
klubu KS Jedynka Pelplin. 
 
10.Uchwała nr 250/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie nowelizacji planu 
budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2017. 
 
11.Uchwała nr 251/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie wniosku LKP 
Sokół Wyczechy dotyczącego wypełnienia norm licencyjnego kryterium sportowego. 
 
12.Uchwała nr 252/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia 
kadry szkoleniowo-organizacyjnej OSSM PZPN w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018. 
 
13.Uchwała nr 253/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania członka 
Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN Grzegorza Mółkę. 
 
14.Uchwała nr 254/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmian w składzie 
osobowym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego. 
 
15.Uchwała nr 255/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmian w składzie 
osobowym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego. 
 
16.Uchwała nr 256/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania członka 
Komisji ds. szkolenia Pomorskiego ZPN Leszka Szank. 
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17.Uchwała nr 257/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
obserwatorów sędziów klasy okręgowej i klas niższych na sezon 2017/2018. 
 
18.Uchwała nr 258/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
sędziów na szczeblu IV ligi w sezonie rozgrywkowym 2017/2018. 
 
19.Uchwała nr 259/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
20.Uchwała nr 260/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji 
rozgrywek turniejowych w kategorii junior E i F. 
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Uchwała nr 240/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 28.08.2017r. 
 
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 
28.08.2017r. 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 242/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 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 przyznaje się wyróżnienia i nadaje:  
a) złotą odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” dla: 
- Marcina Białobrzeskiego, 
- Krzysztofa Jezierskiego; 
b) srebrną odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” dla: 
- Piotra Basińskiego,  
- Wojciecha Block,  
- Jarosława Karmazy,  
- Stanisława Kolb,  
- Pawła Olszowiec,  
- Eugeniusza Piątek,  
- Marka Świtała,  
- Michała Tarnowskiego,  
- Jerzego Wasilczuka, 
- Grzegorza Zwara.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 241/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24.07.2017r. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 39 § 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
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I.Zatwierdzenia się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu 24.07.2017r. w 
wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 244/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Mady Ostaszewo. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie 
postanawia się co następuje: 
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet 
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Klub Sportowy Mady Ostaszewo 
wpisany do ewidencji Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w dziale ewidencji klubów 
sportowych pod numerem 26. 
 
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 245/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SLSOS Salos Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19, art. 20 § 6 oraz art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 21ust. 
1 pkt. a) i ust. 2 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: Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska 
Organizacja Sportowa Salos Gdańsk zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 
12.01.2001r. pod numerem 0000052349 w związku z dobrowolną rezygnacją złożoną na piśmie. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 246/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS Chrobry Charbrowo. 
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek klubu KS Chrobry Charbrowo wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużynę junior D1 w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2017/2018 nazwy KS 
Start-Chrobry Charbrowo.  
 
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 

 
- 7 - 

Uchwała nr 247/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KTS-K Luzino. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek klubu KTS-K Luzino wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużynę seniorów w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2017/2018 nazwy KTS-K Wikęd 
Luzino.  
 
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 248/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS Ex Siedlce Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie postanawia się, co następuje:  
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I.Na wniosek klubu KS Ex Siedlce Gdańsk wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużynę seniorów w rozgrywkach klasy A w sezonie 2017/2018 nazwy Ex-Feniks 
Gdańsk.  
 
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 249/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy klubu KS Jedynka Pelplin. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek klubu KS Jedynka Pelplin wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez wszystkie drużyny w sezonie 2017/2018 nazwy Akademia Piłkarska St. Rąbała 
Jedynka Pelplin (AP St.Rąbała Jedynka Pelplin).  
 
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 250/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie nowelizacji planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2017. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i ust. 27 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN wprowadza się zmiany do planu finansowego Pomorskiego ZPN 
na rok 2017. 
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II.Przychody Związku zwiększa się o kwotę 77.110,00 zł do łącznej wysokości 5.246.930,00 zł. 
 
III.Koszty funkcjonowania Związku zwiększa się o kwotę 70.600,00 zł do ogólnej w wysokości kosztów  
5.246.930,00 zł.  
 
IV.Szczegółowy plan finansowy Pomorskiego ZPN na rok 2017 po zmianach stanowi załącznik do 
niniejszej Uchwały.   
 
V.Realizację uchwały powierza się prezesowi Związku, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego 
ZPN. 
 
VI.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 251/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wniosku LKP Sokół Wyczechy dotyczącego wypełnienia norm licencyjnego kryterium 
sportowego.  

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19, art. 11 § 1 ust. 4 oraz art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN w 
związku z pkt. 5.3.S.01. Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i 
następne przyjętych uchwałą Zarządu PZPN nr II/37 z dnia 22.02.2016r. oraz uchwałą Zarządu 
Pomorskiego ZPN nr 148/Z/2017 z dnia 22.03.2017r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów 
licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2017/2018 postanawia się co 
następuje: 
I.Zwolnić klub LKP Sokół Wyczechy z obowiązku posiadania o jedną drużynę młodzieżową mniej niż 
wymagają tego przepisy licencyjne kryterium sportowego dla klubów IV ligi w przypadku wpłaty na 
rachunek Pomorskiego ZPN ekwiwalentu w wysokości 3.000,00zł. 
 
II.Realizację uchwały przewodniczącemu Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN, dyrektorowi 
Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 252/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie uzupełnienia kadry szkoleniowo-organizacyjnej OSSM PZPN w Gdańsku na rok szkolny 
2017/2018. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 17 w związku z art. 11 § 1 ust. 3, art. 12 § 1 ust. 23 oraz art. 61 § 2 ust. 4 
Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się uzupełniającą kadrę 
szkoleniowo-organizacyjną Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN w Gdańsku, na rok szkolny 
2017/2018, w następującym składzie: 
- Paweł Wypij - koordynator, 
- Artur Kosznicki - trener przygotowania motorycznego. 
 
II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN. 
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VI.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 253/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN Grzegorza Mółkę. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co 
następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN z członka Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN odwołany 
zostaje Grzegorz Mółka. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 14 - 

Uchwała nr 254/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co 
następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego 
ZPN odwołany zostaje Robert Rybakowski. 
 
II.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN z członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN odwołany 
zostaje Wiesław Włodarczyk. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 255/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co 
następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na członka i funkcję przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN powołany zostaje Grzegorz Mółka. 
 
II.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN powołany zostaje Robert Rybakowski. 
 
III.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN powołany 
zostaje Dariusz Bohonos. 
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IV.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 256/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania członka Komisji ds. szkolenia Pomorskiego ZPN Leszka Szank. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. Szkolenia  
Pomorskiego ZPN powołany zostaje Leszek Szank. 
 
II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 17 - 

Uchwała nr 257/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia obserwatorów sędziów klasy okręgowej i klas niższych na sezon 2017/2018. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako obserwatorzy sędziów klasy Okręgowej i 
klas niższych na sezon 2017/2018 zatwierdzone zostają następujący osoby: 
- Jerzy Bałdowski, 
- Radosław Szatkowski. 
 
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 

 
- 18 - 

Uchwała nr 258/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

sprawie zatwierdzenia sędziów na szczeblu IV ligi w sezonie rozgrywkowym 2017/2018. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego  ZPN w związku z przepisami „Zasady 
zaszeregowania sędziów Pomorskiego ZPN na sezon rozgrywkowy 2017/2018” postanawia się co 
następuje: 
I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako sędzia IV ligi na sezon 2017/2018 
zatwierdzony zostaje Dawid Michalski. 
 
II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Zarządu 
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
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III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 19- 

Uchwała nr 259/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulamin Komisji ds. Piłkarstwa 
Kobiecego Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN oraz 
przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 259/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 

 
 

REGULAMIN 
KOMISJI DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 

§ 1 
Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN, zwana dalej „Komisją“ jest organem wykonawczym 
Pomorskiego ZPN, powołanym w celu diagnozy, a następnie formułowania i realizowania zadań w 
ramach szkolenia piłkarek nożnych oraz koordynowania wszelkich działań podejmowanych w zakresie 
piłki nożnej kobiet.  
 

§ 2 
1. Działalność Komisji podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN. 
2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz członków, w liczbie 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 
Pomorskiego ZPN .  

3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem Sądu, za 
przestępstwa umyślne. Każdy członek Komisji zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powołania 
złożyć oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.  

4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.  
 

§ 3 
Dla zapewnienia prawidłowego działania Komisji, Przewodniczący może powoływać zespoły 
merytoryczne stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z 
działalnością Komisji. 
 

§ 4 
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Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego działa na podstawie opracowanego rocznego planu pracy, w zgodzie z 
wytycznymi Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN oraz Zarządu Pomorskiego ZPN.  
 

§ 5 
Do zadań Komisji należą:  

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; 

 
§ 6 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w przypadku czasowej przeszkody do sprawowania 
tej funkcji przez Przewodniczącego, z powodu choroby lub długotrwałego wyjazdu, w jego 
zastępstwie Wiceprzewodniczący. O terminie posiedzenia Przewodniczący lub upoważniona przez  
niego osoba zobowiązana jest zawiadomić wszystkich członków za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, 
Sekretarz lub inny członek wyznaczony przez Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec władz statutowych Pomorskiego ZPN oraz informuje 
Zarząd Pomorskiego ZPN o jej pracach. 

4. Postanowienia Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu, 
co najmniej połowy członków Komisji. 
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5. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia. 
6. Podczas prac Komisji obowiązuje głosowanie jawne. 
7. Reasumpcja głosowania w sprawach wymagających zgodnie z odrębnymi przepisami wydania 

postanowienia może być podjęta na tym samym lub następnym posiedzeniu większością 2/3 głosów. 
8. Wszelkie stanowiska Komisji przekazywane są zainteresowanym stronom w formie pisemnej 

podpisane przez Przewodniczącego lub Sekretarza oraz Dyrektora Biura Związku. W sprawach 
wymagających zgodnie z odrębnymi przepisami wydania postanowienia, powinno ono poza 
rozstrzygnięciem zawierać zwięzłe uzasadnienie. 

9. Organizację pracy Komisji, zakres obowiązków jej członków oraz zespołów powoływanych do 
realizacji określonych zadań ustala Przewodniczący Komisji. 

 
§ 7 

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.  
2. Protokół sporządza Sekretarz lub inny członek, a podpisują Przewodniczący posiedzenia i 

sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności powinien być nie później niż w 
terminie 14 dni od jego daty przekazany Dyrektorowi Biura Związku.  

3. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnia Biuro Związku.  
4. Koszty działalności Komisji, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN 
 

§ 8 
1. Przy wykonywaniu swoich funkcji, osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość, 

bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując przewodniczącego Komisji o wystąpieniu 
konfliktu interesów.  

2. Osoby, o którym mowa w ust. 1, nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z normami 
etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek działań 
niesportowych oraz zagrażających integralności Pomorskiego ZPN lub rozgrywek piłkarskich, 
względnie narażających dobre imię piłki nożnej.  

 
§ 9 

W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, Trener Koordynator, 
Dyrektor Biura Związku lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 
 

§ 10 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
 

§ 11 
Niniejszy Regulamin przyjęty został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 28.08.2017r. i obowiązuje od 
dnia jego uchwalenia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 260/Z/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji rozgrywek turniejowych w kategorii junior E i F. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10, art. 11 § 1 ust. 1 i 3 oraz art. 12 § 1 ust. 2, 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN upoważnia się, zgodnie z zakresem uprawnień i 
kompetencji, właściwe terytorialnie Komisje ds. Rozgrywek do organizacji turniejowych rozgrywek 
mistrzowskich w kategorii junior E i F w następującym systemie: 
a) w rundzie jesiennej każda grupa rozgrywa zgodnie z terminarzem po trzy turnieje, 
b) po rundzie jesiennej następuje podział na grupy mistrzowskie i pozostałych, 
c) w rundzie wiosennej każda grupa rozgrywa po trzy turnieje. 
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II.Zobowiązuje się właściwe Komisje ds. Rozgrywek do opracowania szczegółowych zasad podziału na 
grupy mistrzowskie i pozostałe na podstawie wyników w rundzie jesiennej. 
 
III.Zasady podziału po rundzie jesiennej na grupy muszą być zaopiniowane przez Komisję ds. Szkolenia 
Pomorskiego ZPN i Komisję ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Rozgrywki rundy wiosennej muszą być zdefiniowane w systemie extranet. 
 
V.Zobowiązuje się właściwe Komisje ds. Rozgrywek do opracowania stosownych komunikatów w 
sprawie organizacji rozgrywek turniejowych w kategorii junior E i F z powiadomieniem uczestników 
tych rozgrywek w terminie poprzedzającym ich rozpoczęcie.  
 
VI.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN oraz 
przewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
VII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


