
- 1 - 

 

 

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXX/Z/2022 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 04.04.2022 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 264/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 04.04.2022 r. 
 
2.Uchwała nr 265/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28.02.2022 r. 
 
3.Uchwała nr 266/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
bilansu, rachunku wyników i sprawozdania finansowego Pomorskiego ZPN za rok 2021. 
 
4.Uchwała nr 267/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przeznaczenia 
nadwyżki przychodów nad kosztami z roku 2021. 
 
5.Uchwała nr 268/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 
2022/2023. 
 
6.Uchwała nr 269/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania członka 
Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
7.Uchwała nr 270/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania członka 
Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN. 
 
8.Uchwała nr 271/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji 
rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim w sezonie 2021/2022. 
 
9.Uchwała nr 272/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie nagród dla 
działaczy związkowych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego ZPN. 
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Uchwała nr 264/Z/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 28.02.2022 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 
04.04.2022 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 265/Z/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28.02.2022 r. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 39 § 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Zatwierdza się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu 28.02.2022 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 266/Z/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i sprawozdania finansowego Pomorskiego ZPN za 
rok 2021. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdza się sprawozdanie finansowe Pomorskiego ZPN za rok 
2021. 
 
II.Sprawozdanie finansowe za rok 2021 w skład, którego wchodzi: bilans, rachunek wyników oraz 
informacja dodatkowa stanowią załączniki do niniejszej Uchwały. 

 
III.Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 267/Z/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z roku 2021. 
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności statutowej 
Pomorskiego ZPN w roku 2021 nie podlega podziałowi. 
 
II.Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2021 i zostaje przeznaczona na poczet przychodów roku 
obrotowego 2022 i działalność statutową. 

 
III.Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 268/Z/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych 
Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku art. 12 § 1 ust. 24 Statutu Pomorskiego ZPN oraz w związku z 
Uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie przyjęcia „Przepisów 
licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2020/2021 i 
następne”, postanawia się, co następuje: 
I.Przyjąć szczegółowe przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 
2022/2023 będące w kompetencji Pomorskiego ZPN. 
 
II.Szczegółowe przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 
2022/2023 stanowią załącznik do niniejszej Uchwały. 
  
III.Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi i sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN, 
przewodniczącemu Komisji ds. Licencji Klubowych oraz przewodniczącemu Komisji Odwoławczej ds. 
Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 268/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. 
w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego 

ZPN na sezon 2022/2023. 
 

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH  
Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 

 
I.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 1.3. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi 
i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się, ilekroć w Przepisach licencyjnych dla klubów IV 
ligi i klas niższych mowa jest o delegacji dla właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej do 
skonkretyzowania kryterium lub możliwości podjęcie decyzji w sprawie odstępstwa od przyjętego 
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wymogu przyjmuje się, że właściwym organem do podjęcia takiej decyzji jest Komisja ds. Licencji 
Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
II.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 3.1.1.e) „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 
IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wysokości opłat 
administracyjnych za wydanie licencji klubowej w postępowaniu licencyjnym na sezon 2022/2023: 
1) dla klubów IV ligi - 300,00 zł,  
2) dla klubów klasy Okręgowej - 200,00 zł, 
3) dla klubów klasy A - 150,00 zł, 
4) dla klubów klasy B - 100,00zł, 
5) dla klubów młodzieżowych - 0 zł. 
Wysokość opłaty za wydanie licencji klubowej jest wysokością niezależną od okresu, na jaki licencja 
zostanie wydana. 
 
III.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 3.4.3. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV 
ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wysokości kaucji odwoławczej 
za postępowanie przed II instancją w postępowaniu licencyjnym na sezon 2022/2023: 
1) dla klubów IV ligi - 150,00 zł, 
2) dla klubów klasy Okręgowej - 100,00zł, 
3) dla klubów klasy A - 75,00 zł, 
4) dla klubów klasy B - 50,00 zł, 
5) dla klubów młodzieżowych - 50,00 zł. 
W przypadku uwzględnienia odwołania w całości kaucja podlega pełnemu zwrotowi, w przypadku 
uwzględniania odwołania w części, Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN 
orzeka o ewentualnej wysokości kaucji podlegającej zwrotowi w decyzji kończącej postępowanie. 
 
IV.Kryteria sportowe. 
1. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 5.3.S.01. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” postanawia się, że:  
1) Wnioskodawca musi posiadać i deklarować udział w rozgrywkach sezonu 2022/2023, co 

najmniej: 
a) IV liga - minimum 3 (trzech) zespołów młodzieżowych, 
b) klasa Okręgowa) - minimum 2 (dwóch) zespołów młodzieżowych,  
c) klasa A - minimum 1 (jednego) zespołu młodzieżowego, 
w ramach własnego podmiotu prawnego lub ze stowarzyszonym z nim innym podmiotem 
prawnym. Wypełnieniem normy posiadania odpowiedniej ilości drużyn młodzieżowych będzie 
również zgłoszenie do zunifikowanych rozgrywek zespołu młodzieżowego kobiet.  

2) Zwolnienie klubu z obowiązku posiadania o jedną drużynę młodzieżową mniej niż wymagają 
tego przepisy kryterium sportowego może nastąpić automatycznie w przypadku dokonania 
wpłaty na rachunek Pomorskiego ZPN z przeznaczeniem na działalność Komisji Grantowej 
Pomorskiego ZPN opłaty administracyjnej w wysokości:  
a) dla klubów IV ligi - 5.000,00zł,  
b) dla klubów klasy Okręgowej - 2.500,00zł,  
c) dla klubów klasy A - 500,00zł.  
W tym przypadku załącznikiem do wniosku licencyjnego musi być dowód wpłaty. 

3) W przypadku zgłoszenia własnej drużyny młodzieżowej do udziału w rozgrywkach, a następnie 
jej wycofanie warunkiem spełniającym wymów licencyjny dotyczący posiadania określonej liczby 
drużyn młodzieżowych będzie wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 150% opłat 
określonych w punkcie 2).     

 
2. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 5.3.S.02. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” postanawia się, że: Wnioskodawca musi 
zapewnić, że w czasie trwania całego meczu zespołu seniorów uczestniczyć w nim będzie minimum: 
a) w IV lidze - 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych do lat 21; 
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b) w klasie Okręgowej - 1 (jednego) zawodnika młodzieżowego do lat 21; 
 
V.Kryteria infrastrukturalne. 
1. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.02. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyposażenia obiektów sportowych w regulaminy, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą 
klubu: 
a) IV ligi i klasa Okręgowa - regulamin wewnętrzny obiektu, regulamin zawodów piłkarskich 

niebędących imprezą masową, piktogramy,  
b) klasy A i B - regulamin zawodów piłkarskich nie będących imprezą masową, 
muszą zostać rozmieszczone w formacie nie mniejszym niż B1 (70 cm x 100 cm) przed każdym 
wejściem udostępnionym dla kibiców na Stadion/obiekt sportowy w taki sposób, by widzowie mogli 
je przeczytać. 

 
2. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.03. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
pojemności obiektów sportowych wyposażonych w miejsca siedzące zgodnie w kryterium I.04, na 
których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: 
a) IV ligi - minimum 300 miejsc, 
b) klasy Okręgowej - minimum 200 miejsc, 
c) klasy A - minimum 75 miejsc, 
d) klasy B - minimum 50 miejsc. 

 
3. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.05. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące parametry dla 
sektora kibiców drużyny gości obowiązujące na obiektach klubów, na których mecze piłkarskie 
rozgrywać będą kluby: 
a) IV ligi - sektor kibiców drużyny gości musi być wydzielony ogrodzeniem trwałym każdej ze stron 

oraz z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub 
organizowanej na poszczególne mecze, oraz posiadać oddzielne wejścia i wyjścia ewakuacyjne 
umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie.  

b) klasy Okręgowej - sektor gości musi być wydzielony i zabezpieczony w sposób adekwatny do 
wystąpienia ryzyka naruszenia porządku publicznego na terenie zawodów piłkarskich.  

 
4. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.07. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się, że oddzielenie obszaru pola gry 
od widowni na obiektach sportowych, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: 
a) IV ligi i klasy Okręgowej musi być ogrodzeniem stabilnym, o wysokości minimum 1,2 m, 

wyposażone w pomalowane na odróżniający je od pozostałego ogrodzenia, furtki o szerokości 
minimum 1,20 m otwierane w kierunku pola gry. 

b) klasy A i B musi być ogrodzeniem stałym lub mobilnym instalowanym doraźnie na czas zawodów 
piłkarskich.  

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody stałe znajdujące się w obszarze pola gry muszą 
być usytuowane w minimalnej odległości 3 m od linii bocznych i 5 m od linii końcowej pola gry. 
Słupki odciągów siatek na bramkach, a także słupy piłkochwytów znajdujące się w odległości 
mniejszej niż 5m od linii końcowej pola gry, są traktowane jako przeszkoda stała, i muszą być 
odpowiednio zabezpieczone. 

 
5. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.11. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyposażenia każdej szatni dla drużyn, które muszą być o takim samym standardzie, mające 
minimum 20 miejsc siedzących, minimum 20 wieszaków lub szafek, oraz zaplecze socjalne, kluby: 
a) IV ligi i klasy Okręgowej - minimum: 3 natryski, 1 toaleta oraz 1 tablica do prezentacji taktyki, 
b) klasy A i B - minimum: 2 natryski, 1 toaleta, 
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6. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.13. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyznaczonych i zabezpieczonych miejsc parkingowych dla klubów, sędziów i innych osób 
funkcyjnych na obiektach sportowych, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: 
a) IV ligi i klasy Okręgowej - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 10 miejsc dla 

samochodów osobowych, 
b) klasy A i B - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla samochodów 

osobowych, 
 
7. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.14. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyposażenia obiektów sportowych stacjonarne lub mobilne toalety dla publiczności, na których 
mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: 
a) IV ligi - minimum 2 oraz 1 w rejonie sektora kibiców drużyny gości, 
b) klasa Okręgowa - minimum 2, 
c) klasy A i B - minimum 1, 
w przypadku toalet dla publiczności mobilnych do wniosku należy załączyć stosowną umowę. 

 
8. 8.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.16. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” Wnioskodawca, jeżeli planuje rozgrywać 
zawody z wykorzystaniem systemu sztucznego oświetlenia musi spełniać poniższe wymogi: 
a) minimalny poziom natężenia oświetlenia pionowego pola gry jest nie może być mniejszy niż 250 

Ev(lx).  
b) oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów i przedłożenia stosownych dokumentów 
w procesie licencyjnym, a ważność wykonania pomiarów określa stosowny protokół.    

  
VI.Kryteria dotyczące personelu i finansów. 
1. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 7.3.P.02. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” postanawia się, że: osoba odpowiedzialna 
za problematykę ochrony i bezpieczeństwa musi być podczas zawodów piłkarskich: 
a) IV ligi - kierownik ds. bezpieczeństwa posiadający stosowne uprawnienia państwowe, 
b) klasy Okręgowej, A i B - koordynator służb klubowych posiadający stosowne uprawnienia 

nadane przez Pomorski ZPN. 
 
2. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 7.3.P.06. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi ilościowe 
służb porządkowych i informacyjnych lub wolontariuszy odpowiedzialnych za problematykę 
ochrony i bezpieczeństwa podczas zawodów piłkarskich poszczególnych ligach i klasach 
rozgrywkowych: 
a) IV ligi - minimum 8 osób, 
b) klasy Okręgowej - minimum 6 osób, 
c) klasy A - minimum 4 osoby, 
d) klasy B - minimum 2 osoby, 
e) wszystkie osoby pełniące obowiązki wyżej wymienionych służb muszą być wyposażone w 

jednolite, odpowiednio oznakowane kamizelki i identyfikatory.   
 
3. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 7.4.F.02. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się, że oświadczenie o braku 
przeterminowanych zobowiązań wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, Pomorskiego ZPN, jak 
również innych struktur działających w ramach Pomorskiego ZPN z tytułu płatności składek 
członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach, z tytułu działalności transferowej, kar 
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nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne czy prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu 
Polubownego musi być potwierdzone przez księgowość Pomorskiego ZPN. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 269/Z/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania członka Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. 
Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN powołany zostaje Gerard Sobecki. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 7 - 

Uchwała nr 270/Z/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania członka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN 
na członka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN powołany zostaje 
Michał Skokowski. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 271/Z/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim w sezonie 2021/2022. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia 
się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN ustala się, że finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim 
sezonu 2021/2022 rozegrany zostanie na stadionie miejskim w Bytowie w dniu 22.06.2022 r. (środa) o 
godz.19:00. 
 
II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
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III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 272/Z/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie nagród dla działaczy związkowych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 w związku z art. 12 § 1 ust. 29 pkt. j) Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN przyznaje się, dla działaczy Pomorskiego ZPN, nagrody pieniężne 
za bardzo duże zaangażowanie w działalność na rzecz Pomorskiego ZPN.  
 
II.Imienny wykaz nagrodzonych osób stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 

 


