
 

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXXVI/Z/2022 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 27.06.2022 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 320/Z/2022 z dnia 01.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia 
składu lig i klas rozgrywkowych na sezon 2022/2023. 
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Uchwała nr 320/Z/2022 z dnia 01 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie uzupełnienia składu lig i klas rozgrywkowych na sezon 2022/2023. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1, ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN oraz w 
związku z art. 5.6.1. Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 
2021/2022 i następne, postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia składu drużyn 
uprawnionych do udziału w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2022/2023 w sytuacji rezygnacji z udziału w 
rozgrywkach na tym poziomie drużyn klubów: Lechia II Gdańsk SA oraz KS Kaszubia Kościerzyna prawo 
udziału w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2022/2023 uzyskują drużyny, która na koniec sezonu 
2021/2022 zostały sklasyfikowane najwyżej z drużyn na miejscach spadkowych odpowiednio MLKS 
Borowiak Czersk i MKS Jantar Ustka. 
 
II.Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia składu drużyn 
uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 2022/2023 w sytuacji rezygnacji z udziału w 
rozgrywkach na tym poziomie drużyny klubu GKS II Przodkowo prawo udziału w rozgrywkach klasy A w 
sezonie 2022/2023 uzyskuje drużyna, która na koniec sezonu 2021/2022 została sklasyfikowana 
najwyżej z drużyn na miejscach spadkowych tj. KS Sokół Zblewo. 
 
III.Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia składu drużyn 
uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 2022/2023 w sytuacji rezygnacji z udziału w 
rozgrywkach na tym poziomie drużyny klubu Feniks Mechowo oraz brak regulaminowej możliwości 
awansu drużyny klubu GKS Sztorm II Kosakowo prawo udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 
2022/2023 uzyskuje drużyna, która na koniec sezonu 2021/2022 została sklasyfikowana najwyżej z 
drużyn na miejscach spadkowych tj. UKS Zatoka 95 Puck. 
 
IV.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN i przewodniczącemu 
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 


