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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2021 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 30.08.2021 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 210/Z/2021 z dnia 30.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 30.08.2021 r. 
 
2.Uchwała nr 211/Z/2021 z dnia 30.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 02.08.2021 r. 
 
3.Uchwała nr 212/Z/2021 z dnia 30.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Wierzyca Pelplin do celów marketingowych. 
 
4.Uchwała nr 213/Z/2021 z dnia 30.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznaki „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
 
5.Uchwała nr 214/Z/2021 z dnia 30.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmian w składzie 
osobowym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
6.Uchwała nr 215/Z/2021 z dnia 30.08.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji meczu 
finałowego o Puchar Polski kobiet na szczeblu wojewódzkim. 
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Uchwała nr 210/Z/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 30.08.2021 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 
30.08.2021 r. w 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 211/Z/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 02.08.2021 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 02.08.2021 r. 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 212/Z/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS Wierzyca Pelplin 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 przez wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN sezonu 
2021/2022 nazwy KS Wierzyca Decka 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. 
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 213/Z/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznaki „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 srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni 
zostają: 
- Wojciech Kozłowski, 
- Adrian Koszykowski, 
- Jerzy Czeczotko. 
 
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 214/Z/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN ze składu osobowego Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN 
odwołany zostaje Filip Kaliszewski. 
 
II.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN do składu osobowego Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN 
powołany zostaje Łukasz Kufluk. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek 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 215/Z/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji meczu finałowego o Puchar Polski kobiet na szczeblu wojewódzkim. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 12 § 1 ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN ustala się, że miejsce rozegrania meczu 
finałowego o Puchar Polski kobiet na szczeblu wojewódzkim będzie stadion w Rusocinie. 
 
II.Mecz rozegrany zostanie w dniu 29.09.2021r. (środa) o godz.16:30. 
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III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN.  
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 
 
 
 

 


