
 

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLIII/Z/2022 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 01.08.2022 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 357/Z/2022 z dnia 01.08.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zasad 
rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów sędziów i delegatów meczowych 
na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. 
 
2.Uchwała nr 358/Z/2022 z dnia 01.08.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu Wikęd Luzino do celów marketingowych. 
 
3.Uchwała nr 359/Z/2022 z dnia 01.08.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyny klubu KP Pomorzanka Kolonia Ostrowicka do celów marketingowych. 
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Uchwała nr 357/Z/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów 

sędziów i delegatów meczowych na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się znowelizowane zryczałtowane 
tabele ekwiwalentów dla sędziów piłki nożnej, obserwatorów sędziów i delegatów meczowych na 
zawodach organizacyjnie podporządkowanych właściwym organom Pomorskiego ZPN. 
 
II.Tabela nr 1 zryczałtowanego ekwiwalentu dla sędziów, obserwatorów sędziów i delegatów 
meczowego w związku z obsługą zawodów danej ligi lub klasy rozgrywkowej Pomorskiego ZPN stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
 
III.Tabela nr 2 zryczałtowanego ekwiwalentu dla sędziów, obserwatorów sędziów i delegatów 
meczowego w związku z obsługą zawodów danej ligi lub klasy rozgrywkowej Pomorskiego ZPN stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały i wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. 
 
IV.Wszyskie stawki zryczałtowanego ekwiwalentu dla sędziów, obserwatorów sędziów i delegatów 
meczowego w związku z obsługą zawodów danej ligi lub klasy rozgrywkowej Pomorskiego ZPN podane 
są w wartościach brutto. 
 
V.Traci moc Uchwała Zarządu Pomorskiego ZPN nr 235/Z/2020 z dnia 29.11.2021 r. 
 
VI.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącym Zarządów Kolegium 
Sędziów, przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, dyrektorowi Biura 
oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
VII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 



 
Załącznik nr 1  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 357/Z/2022 z dnia 01.08.2022 r. 
w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów sędziów 

i delegatów meczowych na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. 
 

TABELA NR 1 
ZRYCZAŁTOWANYCH EKWIWALENTÓW DLA SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW I 

DELEGATÓW MECZOWYCH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZPN 
 
 

L.p. 
Liga 
Klasa rozgrywkowa 

Funkcja 
Sędzia 
główny 

Sędzia 
asystent 

Obserwator 
sedziów 

Delegat 
meczowy 

1. IV liga 300,00 235,00 235,00 235,00 
2. klasa Okręgowa 240,00 195,00 180,00 180,00 
3. klasa A 180,00 140,00 140,00 140,00 
4. klasa B 160,00 120,00 140,00 140,00 

5. 
liga wojewódzka junior A 
puchar im. K.Górskiego 
puchar im. K.Deyny  

170,00 135,00 x x 

6. liga wojewódzka junior B 160,00 130,00 x x 
7. liga okręgowa junior A 125,00 95,00 x x 
8. liga okręgowa junior B 110,00 85,00 x x 
9. trampkarze, młodzicy 100,00 x x x 
10. rozgrywki turniejowe junior E, F, G, H 165,00 x x x 

KOBIETY 
11. IV liga kobiet 115,00 95,00 x x 
12. trampkarki, młodziczki 85,00 x x x 
13. rozgrywki turniejowe orliczki, żaczki 165,00 x x x 

SPARINGI 
14. sparingi III liga 130,00 100,00 x x 
15. sparingi IV liga 95,00 85,00 x x 
16. sparingi niższych klas 80,00 70,00 x x 
17. sparingi juniorów 70,00 65,00 x x 

FUTSAL 

L.p. 
Liga 
Klasa rozgrywkowa 

Sędzia 
1 i 2 

Sędzia 
czasowy 

Obserwator Delegat 

18. III liga futsalu 210,00 130,00 x x 
19. II liga futsalu kobiet 150,00 100,00 x x 
20. turnieje środowiskowe  seniorów (za 1h ) 80,00 x x x 
21. turnieje środowiskowe młodzieżowe (za 1h) 60,00 x x x 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 2  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 357/Z/2022 z dnia 01.08.2022 r. 
w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów sędziów 

i delegatów meczowych na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. 
 

TABELA NR 2 
ZRYCZAŁTOWANYCH EKWIWALENTÓW DLA SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW I 

DELEGATÓW MECZOWYCH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZPN 
 



 

L.p. 
Liga 
Klasa rozgrywkowa 

Funkcja 
Sędzia 
główny 

Sędzia 
asystent 

Obserwator 
sedziów 

Delegat 
meczowy 

1. IV liga 320,00 240,00 235,00 235,00 
2. klasa Okręgowa 260,00 215,00 180,00 180,00 
3. klasa A 195,00 150,00 140,00 140,00 
4. klasa B 175,00 130,00 140,00 140,00 

5. 
liga wojewódzka junior A 
puchar im. K.Górskiego 
puchar im. K.Deyny  

185,00 145,00 x x 

6. liga wojewódzka junior B 175,00 140,00 x x 
7. liga okręgowa junior A 135,00 100,00 x x 
8. liga okręgowa junior B 120,00 90,00 x x 
9. trampkarze, młodzicy 110,00 x x x 
10. rozgrywki turniejowe junior E, F, G, H 165,00 x x x 

KOBIETY 
11. IV liga kobiet 115,00 95,00 x x 
12. trampkarki, młodziczki 85,00 x x x 
13. rozgrywki turniejowe orliczki, żaczki 165,00 x x x 

SPARINGI 
14. sparingi III liga 130,00 100,00 x x 
15. sparingi IV liga 95,00 85,00 x x 
16. sparingi niższych klas 80,00 70,00 x x 
17. sparingi juniorów 70,00 65,00 x x 

FUTSAL 

L.p. 
Liga 
Klasa rozgrywkowa 

Sędzia 
1 i 2 

Sędzia 
czasowy 

Obserwator Delegat 

18. III liga futsalu 210,00 130,00 x x 
19. II liga futsalu kobiet 150,00 100,00 x x 
20. turnieje środowiskowe  seniorów (za 1h ) 80,00 x x x 
21. turnieje środowiskowe młodzieżowe (za 1h) 60,00 x x x 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 358/Z/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu Wikęd Luzino 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 Wikęd Luzino wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużyny junior B1, B2 i C2 oraz wszystkich drużyn w rozgrywkach kobiet 
uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023 nazwy GOSRiT 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 359/Z/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyny klubu KP Pomorzanka Kolonia Ostrowicka 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 KP Pomorzanka Kolonia Ostrowicka wyraża się zgodę na używanie do celów 
marketingowych i reklamowych przez drużynę junior D1 uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego 
ZPN w sezonie 2022/2023 nazwy KP Pomorzanka Kolonia Ostrowicka-Skórcz. 
 
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 

 
 
 
 

 


