KOMUNIKAT UCHWAŁ nr X/Z/2017
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 27.02.2017r.
Spis treści:
1.Uchwała nr 116/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 27.02.2017r.
2.Uchwała nr 117/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 30.01.2017r.
3.Uchwała nr 118/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odmowy przyjęcia
w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Fundacji Team Spirit Gdańsk.
4.Uchwała nr 119/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
5.Uchwała nr 120/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.
6.Uchwała nr 121/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Rady Trenerów Pomorskiego ZPN.
7.Uchwała nr 122/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN.
8.Uchwała nr 123/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zasad organizacji
kursów specjalistycznych organizowanych przez Pomorski ZPN.
9.Uchwała nr 124/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie w sprawie stawek
wynagrodzenia dla wykładowców oraz osób funkcyjnych kursów i szkoleń dla trenerów organizowanych
przez Pomorski ZPN.
10.Uchwała nr 125/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania z
funkcji asystenta trenera kadry juniorek młodszych U-16 Roberta Chałaszczyka.
11.Uchwała nr 126/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na
członków kadry szkoleniowej juniorek młodszych U-16 Roberta Chałaszczyka i Mateusza Srokę.
12.Uchwała nr 127/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
dokumentów Zespołu ds. Opiniowania i Uzgadniania Projektów Budowy, Przebudowy i Modernizacji
Obiektów Sportowych i Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
13.Uchwała nr 128/Z/2017 z dnia 27.02.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”.
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-1Uchwała nr 116/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 27.02.2017r.
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
27.02.2017r. 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
-2Uchwała nr 117/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 30.01.2017r.
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 30.01.2017r. w
wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-3Uchwała nr 118/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odmowy przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Fundacji Team Spirit Gdańsk.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 § 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 ust. 1 oraz § 6
ust. 6 Uchwały nr XII/194 z dnia 11.12.2015r. Zarządu PZPN o członkostwie (zm. Uchwała nr VIII/73 z
dnia 21.09.2016r.) postanawia się co następuje:
I.Odmówić przyjęcia w poczet członków Pomorskiego ZPN - Fundacji Team Spirit z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 656414.
II.Pouczyć wnioskodawcę - Fundację Team Spirit z siedzibą w Gdańsku, o możliwości zaskarżenia
uchwały do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, w terminie 21 dni od dnia doręczenia
odpisu uchwały.
III.Uzasadnienie:
1. Fundacja Team Spirit z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 656414, złożyła wniosek o przyjęcie w poczet członków Pomorskiego ZPN w dniu
20.02.2017r. Wraz z wnioskiem została złożona m.in. deklaracja zgłoszenia drużyny do oficjalnych
rozgrywek w piłkę nożną prowadzonych przez Pomorski ZPN od sezonu 2017/2018.
2. Stosownie do treści art. 15 § 1 Statutu Pomorskiego ZPN Członkami Pomorskiego ZPN są kluby
sportowe, funkcjonujące w formie stowarzyszeń i spółek sportowych, posiadające drużyny mężczyzn lub
kobiet piłki nożnej jedenastoosobowej oraz futsalu i piłki plażowej. Przytoczone powyżej
postanowienie Statutu pozostaje w zgodności z § 5 ust. 1 Uchwały nr XII/194 z dnia 11.12.2015r.
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Zarządu PZPN o członkostwie, w aktualnie obowiązującym brzmieniu - Klub piłkarski musi posiadać
osobowość prawną. Jako członek Zwiazku może on działać pod postacią stowarzyszenia,
stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.
Prowadzenie działalności w formie fundacji nie spełnia wymogów pozwalających na automatycznie
przyjęcie takiej osoby prawnej w poczet członków Pomorskiego ZPN, a w konsekwencji - w poczet
członków PZPN.
Ze złożonych dokumentów wynika, iż wnioskodawca chciałby brać udział w rozgrywkach piłki
nożnej prowadzonych przez Pomorski ZPN. Tymczasem stosownie do treści § 5 ust. 2 Uchwały o
członkostwie Dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby
prawnej działającej w innej, niż przewidziana w ust. 1, formie prawnej wymaga decyzji Zarządu PZPN
(Polskiego Związku Piłki Nożnej), podjętej po przedstawieniu stosownej opinii przez Komisję ds. Licencji
Klubowych PZPN i Komisję ds. Prawnych PZPN.
Ze znanego Zarządowi Pomorskiego ZPN stanowiska Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN
wyrażonego w opinii prawnej z dnia 20.07.2016r, a dotyczącego Klubu Sportowego Hetman Zamość
działającego w formie fundacji, wynika iż wzbudza wątpliwości możliwość udziału fundacji w
rozgrywkach, z uwagi na to, iż fundacja jest w swojej istocie pewną masą majątkową, a nie związkiem
osób (jak w stowarzyszeniu członkowie, czy też wspólnicy lub akcjonariusze w spółce) i to masą
majątkową, skierowaną na realizację celów zewnętrznych, na rzecz grup osób lub osób nie
związanych z fundacją stosunkami wewnętrznymi. Podkreślono, iż w swojej historii PZPN nie
dopuszczał wprost fundacji jako formy prawnej do grona swych członków, pomimo innych w tym
zakresie przepisów prawa powszechnego (w tym ustawy o sporcie) i zdaniem Komisji było i jest to
stanowisko zasługujące na akceptację.
Dodatkowo dodać należy, iż w świetle aktualnego brzmienia art. 2 § 3 pkt 2 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN, fundator (lub fundatorzy) nie podlegałby (nie podlegaliby) władztwu
dyscyplinarnemu PZPN i Pomorskiego ZPN, a okoliczność ta nie pozostaje bez znaczenia z punktu
widzenia dyscypliny związkowej, chociażby z tego względu, iż jest to podmiot co do zasady
upoważniony do ustalenia statutu fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach).
Konkludując, stwierdzić należy brak przesłanek pozwalających na przyjęcie, iż Fundacja Team Spirit
zostałaby dopuszczona przez Zarząd PZPN do współzawodnictwa sportowego, a w konsekwencji
mogłaby spełnić wymóg udziału w rozgrywkach piłkarskich warunkujący członkostwo w Pomorskim
ZPN (arg. a contrario z art. 21 § 1 pkt 6 Statutu Pomorskiego ZPN).
Nie zachodzą przesłanki do uznania, iż wnioskodawca jest osobą prawną, której celem jest działanie
na rzecz sportu piłki nożnej w inny sposób niż udział we współzawodnictwie sportowym. Stwierdzić
należy, iż z treści załączonych dokumentów nie wynika, aby celem statutowym wnioskodawcy było
działanie na rzecz określonej rodzajowo grupy osób działających w sporcie piłki nożnej np. sędziów,
trenerów, piłkarzy czy kibiców. Stąd wniosek nie może być rozpatrywany na płaszczyźnie art. 15 § 2
Statutu Pomorskiego ZPN lub § 9 uchwały o członkostwie.
Z podanych powyżej względów Zarząd Pomorskiego ZPN podjął uchwałę o odmowie przyjęcia
wnioskodawcy w poczet członków Pomorskiego ZPN.

IV.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-4Uchwała nr 119/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
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I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulamin Komisji ds. Rozgrywek
Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds.
przewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.

rozgrywek

Pomorskiego

ZPN
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III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 119/Z/2017 z dnia 27.02.2017r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.

REGULAMIN
KOMISJI DS. ROZGRYWEK
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
1. Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, zwana dalej „Komisją”, jest organem wykonawczym
Pomorskiego ZPN, powołanym do realizacji zadań w zakresie prowadzenia rozgrywek piłkarskich,
ewidencji zawodników oraz weryfikacji rozgrywek na szczeblu Pomorskiego ZPN lub zleconymi do
prowadzenia przez PZPN.
2. Komisja posiada uprawnienia organu jurysdykcyjnego w zakresie wynikającym z regulaminu
rozgrywek oraz w sprawach zmiany przynależności klubowej zawodników wynikających z uchwały
nr VIII/124 z dnia 14.07.2015r. Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian
przynależności klubowej.
3. Działający w ramach Komisji Zespół ds. Statusy Piłkarzy posiada uprawnienia organu
jurysdykcyjnego w zakresie wynikającym z uchwały nr VIII/124 z dnia 14.07.2015r. Zarządu PZPN w
sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
4. Działający w ramach Komisji Zespół ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych posiada uprawnienia
organu jurysdykcyjnego w zakresie orzekania o ważności, istnieniu lub rozwiązaniu kontraktów
piłkarskich.
5. Działający w ramach Komisji Zespół ds. Ustalenia Ekwiwalentu posiada uprawnienia organu
jurysdykcyjnego w zakresie wynikającym z uchwały nr VIII/121 z dnia 16.06.2011r. Zarządu PZPN Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora,
zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował
przedłużenia umowy kontraktowej.
§2
1. Działalność Komisji podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
2. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków, w liczbie
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, jednak w nie większej jak 16, powoływanych i
odwoływanych, na wniosek Prezesa Pomorskiego ZPN, przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
3. W przypadku konieczności rozstrzygania w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki będących w
kompetencji Komisji, powołuje się Komisje ds. Nagłych w skład której wchodzą przewodniczący,
wiceprzewodniczący, sekretarz Komisji i członek powołany do jej składu.
4. W ramach Komisji działają Zespoły :
a) ds. Statusu Piłkarzy,
b) ds. Ustalenia Ekwiwalentu,
c) ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych,
d) ds. Regulaminów Rozgrywek.
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5. W skład Zespołów powoływanych w trybie ust. 4 wchodzą: ich przewodniczący oraz członkowie w
liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Zespołu, powoływani i odwoływani przez
Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
6. Do prac tych Zespołów oprócz jego członków mogą być zapraszane inne osoby w charakterze
konsultantów lub ekspertów.
7. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne.
8. Członkowie Komisji mają obowiązek wykonywać powierzone działania z wymaganym
profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem Pomorskiego ZPN i Statutem PZPN,
innymi przepisami związkowymi oraz decyzjami organów statutowych.
9. Przy wykonywaniu swoich funkcji członkowie Komisji winni zachować uczciwość, bezstronność oraz
lojalność wobec Związku, nie mogą podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi
względnie narażających na szwank dobre imię piłki nożnej.
10. Członek Komisji nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw i
zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów.
11. Wyłączenie od rozpatrywania lub rozstrzygania sprawy następuje na podstawie oświadczenia
członka Komisji lub na wniosek strony postępowania. O wyłączeniu rozstrzyga zarządzeniem
przewodniczący. Na zarządzenie przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.
12. Wniosek o wyłączenie przewodniczącego od rozpatrywania lub rozstrzygania sprawy może być
złożony nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Wniosek rozstrzyga
Wiceprezes ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, chyba że wyłączenie przewodniczącego nastąpi na
podstawie jego własnego oświadczenia.
13. Członkowie Komisji mają obowiązek potwierdzić pisemnie, w terminie 14 dni po ich powołaniu,
zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o niekaralności.
14. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
§3
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Jeżeli
niniejszy Regulamin używa określenia przewodniczący, odpowiednie przepisy mają zastosowanie do
wiceprzewodniczącego zastępującego przewodniczącego.
2. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom, informuje Zarząd Pomorskiego ZPN o
działalności Komisji, wnioskuje do prezesa Pomorskiego ZPN o powołanie lub odwołanie członków
Komisji.
3. Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec innych organów statutowych Związku i środków
masowego przekazu. W zakresie określonym w zdaniu pierwszym przewodniczący może upoważnić
innego członka Komisji do reprezentowania Komisji.
4. Przewodniczący udziela bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na pisma nie stanowiące protestów lub
przekazuje je właściwym organom Pomorskiego ZPN albo Rzecznikom Związku.
§4
1. W trakcie trwających rozgrywek posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w tygodniu.
Przewodniczący może ustalić stały termin posiedzeń i podać powyższą informację do wiadomości
wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej Pomorskiego ZPN.
2. W okresie przerwy między rozgrywkami posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb,
Zwoływane są przez przewodniczącego za pośrednictwem poczty mailowej lub innych środków
zapewniających dotarcie informacji do wszystkich członków Komisji.
3. W okresach między posiedzeniami organem powołanym do rozpatrywania spraw bieżących i nie
cierpiących zwłoki jest Komisja ds. Nagłych zgodnie z § 2 ust 3. Posiedzenia Komisji ds. Nagłych
zwołuje Przewodniczący.
4. Komisja ds. Nagłych zobowiązana jest poinformować członków Komisji o podjętych decyzjach na
najbliższym posiedzeniu Komisji, która musi zająć stanowisko w tej sprawie.
5. Co do zasady, sprawy prowadzone przez Komisję rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji, które
są jawne dla stron. W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć także członkowie organów
władz, dyrektor Biura, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz zaproszeni goście.
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6. W razie konieczności przewodniczący jest upoważniony do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia
Komisji.
§5
Do kompetencji Komisji należy:
1. W zakresie ewidencji zawodników i prowadzenia rozgrywek:
a) uprawnianie zawodników do reprezentowania barw klubowych w oparciu o wymagane
przepisami dokumenty,
b) opracowanie projektów regulaminów rozgrywek dla poszczególnych klas rozgrywkowych i
rozgrywek;
c) opracowanie projektów terminarzy zawodów dla wszystkich klas rozgrywkowych,
d) weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich oraz innej dokumentacji
dotyczącej rozegranych zawodów, z uwzględnieniem orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej
Pomorskiego ZPN w przedmiocie nałożonych przez tą Komisję kar dyscyplinarnych,
e) sporządzanie tabel końcowych po każdej rundzie rozgrywkowej oraz ogłaszanie awansów i
spadków drużyn zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
f) rozpatrywanie protestów dotyczących rozgrywek prowadzonych przez Pomorski ZPN,
g) współdziałanie w opracowaniu projektu systemu rozgrywek w Podokręgach,
h) współpraca ze innymi związkami piłki nożnej w zakresie organizacji rozgrywek.
2. W zakresie prowadzenia rozgrywek Pucharu Polski:
a) opracowanie projektu regulaminu oraz terminarza rozgrywek,
b) weryfikacja zawodów,
c) rozpatrywanie protestów.
3. W zakresie spraw organizacyjno-regulaminowych:
a) udział, wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi Związku i PZPN, w opracowaniu i
opiniowaniu projektów systemu rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli oraz przepisów
dotyczących organizacji rozgrywek,
4. W zakresie zmian przynależności klubowej piłkarzy:
a) rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przynależnością klubową zawodników w oparciu
o obowiązujące w tym przedmiocie przepisy PZPN,
b) podejmowanie działań mediacyjnych przy zmianie przynależności klubowej i braku
porozumienia w relacji klub - klub, zawodnik - klub,
c) wyrażanie zgody na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym więcej
niż jednego zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej.
5. W zakresie określenia statusu piłkarzy:
a) definiowanie statusu prawnego zawodników klubów mających swoją siedzibę na terenie
Pomorskiego ZPN, w oparciu o obowiązujące przepisy PZPN,
6. W zakresie określenia wysokości ekwiwalentu:
a) określanie wysokości ekwiwalentu za zawodnika w przypadku braku porozumienia pomiędzy
klubem odstępującym, a pozyskującym,
7. W zakresie rozstrzygania sporów sportowych:
a) orzekanie o ważności kontraktów piłkarskich,
b) orzekanie o istnieniu kontraktów piłkarskich,
c) orzekanie o rozwiązaniu kontraktów piłkarskich.
8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§6
1. W postępowaniu przed Komisją pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny,
ponadto, pełnomocnikiem zawodnika może być pośrednik transakcyjny zarejestrowany przez PZPN
a zawodnika niepełnoletniego rodzice lub przedstawiciele ustawowi. Pełnomocnikiem klubu może
być także umocowany przez Zarząd pracownik. Dowód umocowania do reprezentowania strony
winien być przedstawiony przy pierwszej czynności podejmowanej w sprawie.
2. Sprawy prowadzone przez Komisję rozstrzygane są na drodze orzeczenia, które wydawane jest po
dostatecznym wyjaśnieniu sprawy. Komisja orzeka na podstawie dowodów i twierdzeń złożonych
przez strony lub dowodów przeprowadzonych z własnej inicjatywy.
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3. Orzeczenia wydawane są w oparciu o przepisy i regulaminy Pomorskiego ZPN i PZPN. W
przypadkach nieuregulowanych przepisami, lub w przypadku, gdy jedna ze stron w sposób rażący
nadużywa swego prawa, Komisja może, jeśli wymagają tego okoliczności i nie jest to sprzeczne z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami podjąć decyzję na zasadzie słuszności, kierując się dobrem
piłki nożnej oraz zasadami sportowej rywalizacji.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Komisji prawidłowo powiadomionej strony, nie
wstrzymuje rozpoznania sprawy.
5. Orzeczenia Komisji lub Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej
połowy członków odpowiedniego organu, w tym przewodniczącego posiedzenia. Głosy nieważne, nie
oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.
6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
7. Do reasumpcji orzeczenia Komisji wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu
członków Komisji.
8. Komisja ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ogłoszenia
decyzji.
9. Orzeczenia ogłaszane są zainteresowanym stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego
na posiedzeniu lub przekazywane w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazanie orzeczeń drogą
elektroniczną, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o środkach odwoławczych, a podpisywane są
przez przewodniczącego Komisji lub upoważnionego członka Komisji oraz dyrektora Biura Związku.
§7
Od orzeczeń Komisji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni, za pośrednictwem
właściwego organu I instancji, do organu II instancji. W przypadku rozgrywek na szczeblu Pomorskiego
ZPN do Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN natomiast w przypadku rozgrywek
międzyzwiązkowych do Komisji ds. Rozgrywek Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
§8
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokół sporządza sekretarz Komisji lub inny członek, a podpisują przewodniczący posiedzenia i
sporządzający protokół.
3. Protokół winien zawierać datę i miejsce posiedzenia, wskazanie obecności uczestników posiedzenia,
porządek obrad, opis wydanych orzeczeń, podpisy przewodniczącego lub prowadzącego posiedzenie
oraz protokólanta.
4. Do obsługi Komisji dyrektor Biura wyznacza administratora spośród pracowników Biura
Pomorskiego ZPN.
5. Do zadań administratora należy przygotowanie i organizacja posiedzenia Komisji we współpracy z
przewodniczącym, wysyłanie zaproszeń na posiedzenie, przygotowywanie i wysyłanie dokumentacji
Komisji, nadzór płatności kosztów dojazdów dla członków Komisji, inne czynności zlecone przez
przewodniczącego.
6. Administrator jest osobą kontaktową dla członków Komisji.
7. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§9
1. Komisja upoważniona jest do wydawania wewnątrzzwiązkowych komunikatów dotyczących swojej
działalności.
2. Sentencje orzeczeń mogą być publikowane w formie komunikatów w środkach masowego przekazu.
3. Komisja okresowo przedkłada władzom Związku sprawozdania, analizy i wnioski wynikające z
zakresu działalności oraz kompetencji i uprawnień.
§ 10
Komisja swoje zadania realizuje na podstawie:
a) Przepisów gry w piłkę nożną,
b) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną,
c) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach
piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej,
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d) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a
zawodnikiem o statusie amatora,
e) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a
zawodnikiem profesjonalnym,
f) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a
trenerem piłki nożnej,
g) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów
piłki nożnej,
h) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
i) Regulaminu Rozgrywek Pomorskiego ZPN,
j) Terminarzy rozgrywek,
k) Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w przedmiocie systemu Ekstranet,
l) Regulaminu i terminarza rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu Pomorskiego ZPN,
m) Uchwał Zarządu PZPN w sprawie licencji klubowych III ligi , IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych,
n) Systemu organizacji szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce „Unifikacja”,
o) Uchwał Zarządu Pomorskiego ZPN.
§ 11
1. Wszystkie przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio w Komisjach ds. Rozgrywek w
Podokręgach z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 oraz § 11 ust. 3.
2. Do zakresu uprawnień i kompetencji Komisji w Podokręgach należą uprawnienia wynikające z § 5
niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że działalność Podokręgów prowadzona jest na określonym
uchwałą Walnego Zgromadzenia terenie działania oraz w stosunku do grup i klas rozgrywkowych
zleconych Podokręgom uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN.
3. Komisja Podokręgu składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz
członków, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, powoływanych i
odwoływanych przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 13
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.02.2017 r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-5Uchwała nr 120/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów 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 Kolegium Sędziów
Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi
przewodniczącym Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
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ds.

rozgrywek

Pomorskiego

ZPN

oraz

Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 120/Z/2017 z dnia 27.02.2017r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.
REGULAMIN
KOLEGIUM SĘDZIÓW
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
1. Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, zwane dalej „Kolegium” jest organem wykonawczym
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej działającym na podstawie Statutu i niniejszego Regulaminu
2. Kolegium działa na terenie Pomorskiego ZPN realizując zadania własne oraz zlecone przez Polski
Związek Piłki Nożnej.
§2
Kadencja Kolegium Sędziów jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
§3
Kolegium swoje zadania realizuje poprzez:
a) wyznaczanie sędziów na zawody piłki nożnej oraz obserwatorów sędziów do prowadzenia
egzaminów praktycznych na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN lub zleconych przez
PZPN uwzględniając posiadane zasoby osobowe,
b) opracowanie planów i kierunków szkolenia oraz doskonalenia sędziów, a także obserwatorów
sędziów oraz systematyczny ich nabór i kształcenie,
c) sprawowanie nad sędziami i obserwatorami sędziów nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem
przez nich Statutu Pomorskiego ZPN, odpowiednich postanowień i regulaminów oraz przepisów
gry w piłkę nożną,
d) czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu etyczno-moralnego wśród sędziów i
obserwatorów sędziów.
e) organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów i obserwatorów sędziów,
f) ścisłą współpracę z poszczególnymi komisjami, członkami Pomorskiego ZPN, stowarzyszeniami
sędziów, innymi organizacjami sportowymi oraz środkami masowego przekazu,
g) prowadzenie działalności mentorskiej na poziomie lokalnym, zgodnie z konwencją sędziowską
FIFA i UEFA oraz wytycznymi PZPN,
h) utrzymywanie kontaktów z Kolegiami Sędziów innych związków zrzeszonych w PZPN, ze
szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń w działalności szkoleniowej,
i) inicjowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu
prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej.
§4
1. Działalność Kolegium Sędziów podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Rozgrywek Pomorskiego
ZPN.
2. Działalnością Kolegium Sędziów kieruje Zarząd, którego kadencja jest równa kadencji Zarządu
Pomorskiego ZPN.
3. Zarząd Kolegium składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków,
w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Zarządu, powoływanych i odwoływanych
przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
4. Przewodniczącym Zarządu Kolegium nie może być czynny sędzia.
5. Członkowie Zarządu Kolegium nie mogą być działaczami klubów piłkarskich.
§5
1. Zarząd Kolegium na czas swojej kadencji powołuje następujące Zespoły:
a) ds. Nagłych,
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2.
3.

4.
5.

b) ds. Szkolenia,
c) ds. Kwalifikacji,
d) ds. Mentorskich,
e) ds. Kontroli Składek Sędziowskich.
Dla realizacji celów i zadań mogą być, w razie potrzeby, tworzone także inne Zespoły Doradcze.
W skład Zespołów powoływanych w trybie ust. 1 i 2 wchodzą: przewodniczący oraz członkowie w
liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Zespołu, powoływani i odwoływani przez
Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.
Członkami Zarządu i Zespołów Kolegium Sędziów mogą być wyłącznie osoby niekarane
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
Członkowie Zarządu Kolegium Sędziów mają obowiązek potwierdzić pisemnie, w terminie 14 dni po
ich powołaniu, zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o
niekaralności.

§6
1. Zespól ds. Nagłych rozstrzyga w sprawach niecierpiących zwłoki będących w kompetencji Zarządu
Kolegium Sędziów.
2. Decyzje podjęte przez Zespół ds. Nagłych muszą być zatwierdzone przez Zarząd Kolegium Sędziów
na najbliższym posiedzeniu.
3. W skład Zespołu ds. Nagłych wchodzą przewodniczący i dwóch członków Zarządu Kolegium
Sędziów, zatwierdzani przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
§7
Do kompetencji i zakresu działania Zarządu Kolegium należy:
a) pracowanie głównych kierunków działalności w zakresie szkolenia sędziów i obserwatorów
sędziów oraz ustalanie wytycznych w zakresie prowadzenia egzaminów praktycznych i
teoretycznych,
b) realizacja postanowień podjętych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Pomorskiego ZPN oraz
na Walnym Zebraniu Sędziów Pomorskiego ZPN,
c) wdrażanie w oparciu o postanowienia międzynarodowych władz piłkarskich (FIFA, UEFA) oraz
Zarządu PZPN jednolitych interpretacji przepisów gry w piłkę nożną,
d) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez sędziów i obserwatorów sędziów
Statutu, regulaminów i postanowień oraz uchwał Zarządu PZPN i Pomorskiego ZPN, dotyczących
zagadnień piłkarskich i sędziowskich,
e) organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla czynnych sędziów i
obserwatorów sędziów,
f) podejmowanie działalności w zakresie kształtowania postaw etyczno-moralnych w środowisku
sędziowskim.
g) wyznaczanie obsady sędziowskiej zawodów organizowanych przez Pomorski ZPN lub zleconych
przez PZPN,
h) wydawanie wewnątrzzwiązkowych komunikatów dotyczących swojej działalności,
i) okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków
wynikających z zakresu działalności oraz kompetencji i uprawnień,
j) nadawanie sędziom i obserwatorom sędziów uprawnień do prowadzenia i obserwacji zawodów
na szczeblu wojewódzkim w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd Pomorskiego ZPN zasady,
k) rekomendowanie Zarządowi Pomorskiego ZPN kandydatów do prowadzenia obserwacji na
szczeblu centralnym,
l) współdziałanie z poszczególnymi wydziałami i komisjami Pomorskiego ZPN w zakresie spraw
piłkarskich i sędziowskich,
m) współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących problematyki
sędziowskiej oraz popularyzacji znajomości przepisów gry w piłkę nożną wśród zawodników, a
także sympatyków piłki nożnej,
n) ustalanie wysokości składek Funduszu Obsługi Kolegium Sędziów oraz prowadzenie działalności
finansowej Kolegium Sędziów zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie Sędziów
regulaminem,
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o) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń oraz tytułów sędziego honorowego i
zasłużonego.
§8
Zasady zaszeregowania sędziów Pomorskiego ZPN na dany sezon rozgrywkowy zatwierdza Zarząd
Pomorskiego ZPN.
§9
1. Pomorski ZPN jest członkiem PZPN, w związku z czym sędziów zobowiązuje się do uznania
jurysdykcji Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w sporach piłkarskich, stosownie do odnośnych
przepisów PZPN.
2. Zasady postępowania dyscyplinarnego, rodzaj przewinień i wysokości kar w stosunku do sędziów i
obserwatorów sędziów określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN.
§ 10
1. Pracami Zarządu Kolegium Sędziów kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności,
wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Zarząd Kolegium Sędziów na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom oraz informuje Zarząd Pomorskiego ZPN o działalności Kolegium Sędziów.
3. Posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
4. Zarząd Kolegium Sędziów działa na podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu uchwalonego
przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§ 11
W posiedzeniach Zarządu Kolegium Sędziów mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku,
dyrektor Biura Związku lub inne zaproszone osoby, z głosem doradczym.
§ 12
1. Postanowienia Zarządu i Zespołów Kolegium Sędziów zapadają w formie decyzji zwykłą większością
głosów, przy udziale co najmniej połowy członków właściwego organu, w tym przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia właściwego
organu.
3. Do reasumpcji decyzji lub postanowień Zarządu Kolegium Sędziów wymagana jest większość 2/3
głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
4. Decyzje lub postanowienia zainteresowanym stronom przekazywane są w formie pisemnej, a
podpisywane przez przewodniczącego Zarządu lub Zespołu Kolegium Sędziów oraz dyrektora Biura
Związku.
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu i Zespołów Kolegium Sędziów są protokołowane.
2. Protokół sporządza sekretarz Zarządu lub Zespołu Kolegium Sędziów bądź inny członek, a podpisują
przewodniczący posiedzenia i sporządzający protokół.
3. Obsługę techniczno-organizacyjną Zarządu Kolegium Sędziów zabezpiecza Biuro Pomorskiego ZPN
przez oddelegowanego pracownika ds. Kolegium Sędziów, a w Podokręgach ich Biura.
4. Koszty działalności Zarządu i Zespołów Kolegium Sędziów pokrywane są z budżetu Pomorskiego
ZPN i własnych składek.
§ 14
1. Zarząd Kolegium Sędziów w okresie swojej kadencji zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze
Sędziów Pomorskiego ZPN w połowie kadencji oraz bezpośrednio przed zakończeniem kadencji.
2. W Walnym Zebraniu Sędziów udział biorą:
a) z głosem stanowiącym - delegaci sędziów rzeczywistych według zasad ustalonych przez Zarząd
Kolegium Sędziów,
b) z głosem doradczym - osoby zaproszone.
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3. O terminie i porządku Walnego Zebrania Sędziów Zarząd Kolegium Sędziów powiadamia
zainteresowanych co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania Sędziów Pomorskiego ZPN należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności organizacji sędziowskich,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Kolegium Sędziów,
c) podejmowanie decyzji w przedmiocie projektu zmian regulaminowych, które będą
przedstawiane na Zarząd Pomorskiego ZPN,
d) formułowanie wniosków i postulatów kierowanych do Kolegium Sędziów PZPN lub Zarządu
Pomorskiego ZPN w sprawach sędziowskich i piłkarskich,
e) zatwierdzenie regulaminu działalności Funduszu Obsługi Kolegium Sędziów.
§ 16
Decyzje Walnego Zebrania Sędziów zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej
połowy delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu.
§ 17
1. W Kolegium Sędziów Podokręgów odpowiednio stosuje się poniższe przepisy niniejszego
regulaminu:
a) realizacja postanowień podjętych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Pomorskiego ZPN oraz
na Walnym Zebraniu Sędziów Pomorskiego ZPN,
b) wdrożenie w oparciu o postanowienia międzynarodowych władz piłkarskich (FIFA, UEFA) oraz
Zarządu PZPN jednolitych interpretacji przepisów gry w piłkę nożną,
c) czuwanie nad przestrzeganiem przez sędziów i obserwatorów Statutu, regulaminów i
postanowień oraz uchwał Zarządu PZPN i Pomorskiego ZPN, dotyczących zagadnień piłkarskich i
sędziowskich,
d) podejmowanie działalności w zakresie kształtowania postaw etyczno-moralnych w środowisku
sędziowskim,
e) prowadzenie obsady sędziowskiej zawodów organizowanych przez Pomorski ZPN,
f) wydawanie wewnątrzzwiązkowych komunikatów dotyczących swojej działalności,
g) okresowe przekładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków
wynikających z zakresu działalności oraz kompetencji i uprawnień,
h) współdziałanie z poszczególnymi komisjami Pomorskiego ZPN w zakresie spraw piłkarskich i
sędziowskich,
i) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń oraz tytułu sędziego honorowego i
zasłużonego.
2. Do zakresu uprawnień i kompetencji Kolegium Sędziów Podokręgów należą uprawnienia wynikające
z § 17 ust. 1 niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że działalność Kolegium Sędziów Podokręgów
prowadzona jest na określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN
terenie działania oraz w stosunku do lig, klas i grup rozgrywkowych zleconych Podokręgom uchwałą
Zarządu Pomorskiego ZPN.
3. Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
sekretarza oraz członków, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Zarządu Kolegium
Sędziów, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§ 18
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 19
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.02.2017r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
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Radosław Michalski
-6Uchwała nr 121/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Trenerów 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 Rady Trenerów
Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi
przewodniczącego Rady Trenerów Pomorskiego ZPN.

ds.

szkolenia

Pomorskiego

ZPN

oraz

III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 121/Z/2017 z dnia 27.02.2017r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Trenerów Pomorskiego ZPN.

REGULAMIN
RADY TRENERÓW
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
Rada Trenerów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zwana dalej „Radą” jest organem wykonawczym
Pomorskiego ZPN, powołanym do diagnozowania i opiniowania kwestii związanych z selekcją i
szkoleniem piłkarzy nożnych oraz szkoleniem i doskonaleniem zawodowym trenerów i instruktorów.

1.
2.

3.

4.

§2
Działalność Rady podlega bezpośrednio wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN.
Rada składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków, w liczbie
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Rady, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd
Pomorskiego ZPN.
Członkami Rady mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem Sądu, za
przestępstwa umyślne. Każdy członek Rady zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powołania
złożyć oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
Kadencja Rady jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.

§3
Dla zapewnienia prawidłowego działania Rady, przewodniczący może powoływać zespoły merytoryczne
stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z jej działalnością .
§4
Do zadań Rady należą:
a) diagnozowania i opiniowanie poziomu rozgrywek piłkarskich organizowanych pod egidą
Pomorskiego ZPN oraz reprezentacji młodzieżowych Pomorskiego ZPN,
b) nadzorowanie procesów szkolenia piłkarskiego w klubach zrzeszonych w Pomorskim ZPN
(hospitacje, konsultacje i doradztwo merytoryczne oraz ocena infrastruktury treningowej),
c) doradztwo merytoryczne dla trenerów związkowych w zakresie prowadzonych przez nich
reprezentacji,
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d) koordynowanie działań między trenerami kadr i klubów związanych z opieką szkoleniową nad
najzdolniejszymi zawodnikami (kandydatami i reprezentantami kadr),
e) współpraca z Komisją Licencyjną Trenerów w zakresie przestrzegania standardów licencyjnych
przez trenerów wszystkich klasach rozgrywkowych będących pod egidą Pomorskiego ZPN,
f) opiniowanie kandydatur trenerów na szkolenia organizowane w Szkole Trenerów PZPN,
g) reprezentowanie środowiska trenerskiego w wydarzeniach związanych z piłką nożną oraz jej
popularyzowanie,
h) współpraca z innymi komisjami Pomorskiego ZPN.
§5
1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Posiedzenia Rady 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
zobowiązany jest zawiadomić wszystkich członków za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, sekretarz
lub inny członek wyznaczony przez przewodniczącego.
3. Przewodniczący reprezentuje Radę wobec władz statutowych Pomorskiego ZPN oraz informuje
Zarząd Pomorskiego ZPN o jej pracach.
4. Stanowiska i decyzje Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na
posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
5. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Podczas prac Rady obowiązuje głosowanie jawne.
7. Reasumpcja głosowania w sprawach wymagających zgodnie z odrębnymi przepisami wydania
decyzji może być podjęta na tym samym lub następnym posiedzeniu większością 2/3 głosów.
8. Wszelkie stanowiska Rady przekazywane są zainteresowanym stronom w formie pisemnej
podpisane są przez przewodniczącego lub sekretarza oraz dyrektora Biura Związku. W sprawach
wymagających, zgodnie z odrębnymi przepisami, wydania decyzji, musi ona poza rozstrzygnięciem
zawierać zwięzłe uzasadnienie.
9. Organizację pracy Rady, zakres obowiązków jej członków oraz zespołów powoływanych do realizacji
określonych zadań ustala przewodniczący Komisji.
§6
1. Posiedzenia Rady 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 Rady, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§7
W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, trener koordynator,
dyrektor Biura Związku lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
§8
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§9
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.02.2017r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Rady Trenerów Pomorskiego ZPN tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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-7Uchwała nr 122/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej 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 Dyscyplinarnej
Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds.
przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN.

rozgrywek

Pomorskiego

ZPN

oraz

III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 122/Z/2017 z dnia 27.02.2017r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN.

REGULAMIN
KOMISJI DYSCYPLINARNEJ
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego ZPN jest organem dyscyplinarnym Pomorskiego ZPN,
działającym na podstawie Statutu, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, niniejszego Regulaminu oraz
innych uchwał Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
§2
Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw należących do zadań i zakresu działania Komisja
Dyscyplinarna korzysta z pełnej niezależności i niezawisłości.

ROZDZIAŁ II
Zadania i zakres działania Komisji Dyscyplinarnej
§3
Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:
a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych podczas lub
w związku z zawodami organizowanymi przez Pomorski ZPN, lub których prowadzenie zostało
powierzone Pomorskiemu ZPN,
b) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi
reguł technicznych i dyscyplinarnych,
c) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego
zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Pomorskiego
ZPN,
d) rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych
Pomorskiego ZPN, zawodników, trenerów, sędziów, obserwatorów sędziów, delegatów
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meczowych oraz działaczy piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych lub
nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Pomorskiego ZPN w
sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z
naruszeniem reguł gry.
§4
Dla realizacji zadań wynikających z § 3 niniejszego Regulaminu, Komisja Dyscyplinarna podejmuje
następujące działania:
a) rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe w trakcie zawodów
oraz w związku z zawodami piłki nożnej organizowanych i prowadzonych przez Pomorski ZPN,
b) na zasadach przewidzianych przepisami wewnątrzzwiązkowymi rozpatruje sprawy podlegające
postępowaniu dyscyplinarnemu w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów,
instruktorów, członków sztabu medycznego, obserwatorów sędziów, delegatów meczowych,
działaczy piłkarskich oraz innych podmiotów w zakresie przewinień dyscyplinarnych w
sprawach nie wiążących się z zawodami piłkarskimi,
c) rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu przekazane Komisji
Dyscyplinarnej przez Zarząd lub inne organy Pomorskiego ZPN,
d) nakłada, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN kary dyscyplinarne na
kluby, zawodników, sędziów, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego,
obserwatorów sędziów, delegatów meczowych, działaczy piłkarskich oraz inne podmioty
pozostające w strukturach Pomorskiego ZPN dopuszczających się naruszeń określonych
przepisów i zasad obowiązujących w piłce nożnej, a w szczególności za:
 wykroczenia powstałe w związku z zawodami piłkarskimi,
 naruszenia przepisów dotyczących zmian przynależności klubowej zawodników.
ROZDZIAŁ III
Zasady organizacji Komisji Dyscyplinarnej
§5
1. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej są powoływani i odwoływani przez Zarząd Pomorskiego ZPN na
wniosek prezesa Związku.
2. Komisja Dyscyplinarna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz
pozostałych członków w liczbie niezbędnej do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.
3. Członkami Komisji Dyscyplinarnej mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo umyślne.
4. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą być jednocześnie członkami innego organu
jurysdykcyjnego Pomorskiego ZPN.
5. Działalność Komisji Dyscyplinarnej podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Rozgrywek
Pomorskiego ZPN.
6. Członek Komisji Dyscyplinarnej nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym
jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów.
7. Wyłączenie od rozpatrywania lub rozstrzygania sprawy następuje na podstawie oświadczenia
członka Komisji Dyscyplinarnej lub na wniosek strony postępowania. O wyłączeniu rozstrzyga
zarządzeniem przewodniczący. Na zarządzenie przewodniczącego nie przysługuje środek
zaskarżenia.
8. Wniosek o wyłączenie przewodniczącego od rozpatrywania lub rozstrzygania sprawy może być
złożony nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Wniosek rozstrzyga
Wiceprezes ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, chyba że wyłączenie przewodniczącego nastąpi na
podstawie jego własnego oświadczenia.
§6
Rodzaje i znamiona przewinień dyscyplinarnych, zasady postępowania, w tym tryb postępowania
odwoławczego i wymiar kar określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN uchwalony przez Walne
Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej.
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§7
1. Pracami Komisji Dyscyplinarnej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępuje
go wiceprzewodniczący. Jeżeli niniejszy Regulamin używa określenia przewodniczący, odpowiednie
przepisy mają także zastosowanego do wiceprzewodniczącego zastępującego przewodniczącego.
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję Dyscyplinarną przed organami władzy Pomorskiego ZPN,
Związkową Komisją Odwoławczą oraz środkami masowego przekazu.
3. Przewodniczący może upoważnić innego członka Komisji Dyscyplinarnej do reprezentowania
Komisji w zakresie określonym w ust. 2 z wyłączeniem organów władzy Pomorskiego ZPN.
4. Przewodniczący udziela bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na pisma nie stanowiące środków
zaskarżenia lub przekazuje je właściwym organom lub komisjom Pomorskiego ZPN albo Rzecznikom
Związku.
§8
1. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej zwołuje przewodniczący Komisji.
2. W trakcie trwających rozgrywek posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej odbywają się co najmniej raz w
tygodniu. Przewodniczący może ustalić stały termin posiedzeń i podać powyższą informację do
wiadomości wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej Pomorskiego ZPN.
3. W okresie przerwy między rozgrywkami posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb.
Zwoływane są przez przewodniczącego za pośrednictwem poczty mailowej lub innych środków
zapewniających dotarcie informacji do wszystkich członków Komisji Dyscyplinarnej.
4. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej są jawne jedynie dla stron postępowania, z zastrzeżeniem § 10.
5. W sytuacjach nagłych, a także gdy wymaga tego waga i zawiłość prowadzonej sprawy,
przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej może zwołać posiedzenie w trybie nagłym.
6. Zwołanie posiedzenia w trybie ust. 5 nastąpić może poprzez zawiadomienie telefoniczne, bądź w
innej formie (fax, e-mail, sms), jednakże w sposób zapewniający dotarcie informacji do wszystkich
członków Komisji Dyscyplinarnej.
7. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Pomorskiego ZPN lub w innym miejscu wskazanym w
zawiadomieniu.
§9
1. Z każdego posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej sporządzany jest protokół, który podpisuje
przewodniczący i sekretarz. W przypadku nieobecności sekretarza, przewodniczący wyznacza
innego członka Komisji Dyscyplinarnej do doraźnego pełnienia obowiązków sekretarza.
2. Dokumentację Komisji Dyscyplinarnej prowadzi sekretarz, a akta i protokoły z posiedzeń Komisji,
przechowywane są w Biurze Pomorskiego ZPN.
§ 10
W posiedzeniach Komisji Dyscyplinarnej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu
Pomorskiego ZPN, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN, dyrektor Biura Pomorskiego
ZPN, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Etyki oraz inne osoby zaproszone przez
przewodniczącego Komisji.
§ 11
1. Komisja Dyscyplinarna orzeka w pełnym składzie osobowym, przy czym dla ważności jej orzeczeń
wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego.
2. Komisja Dyscyplinarna decyzje podejmuje w formie orzeczeń zwykłą większością głosów, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Reasumpcja orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej podejmowana jest kwalifikowaną większością 2/3
głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
5. Orzeczenia Komisji podpisywane są przez przewodniczącego i sekretarza.
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6. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie
wniesienia odwołania są przekazywane zainteresowanym stronom i Rzecznikowi Ochrony Prawa
Związkowego za pośrednictwem poczty mailowej.
§ 12
1. Komisja Dyscyplinarna upoważniona jest do wydawania wewnątrzzwiązkowych komunikatów
dotyczących swojej działalności.
2. Sentencje orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej mogą być publikowane w formie komunikatów w
środkach masowego przekazu.
§ 13
W przypadku wpływu odwołania,
przewodniczący zarządza przekazanie Związkowej Komisji
Odwoławczej akt postępowania wraz z orzeczeniem i potwierdzeniem terminu doręczenia tego
orzeczenia skarżącemu w terminie 7 dni. W tym samym terminie przewodniczący może ustosunkować
się pisemnie do treści odwołania. Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniu Związkowej Komisji
Odwoławczej. § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ IV
Zakres obowiązków członków Komisji Dyscyplinarnej
§ 14
1. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej organizuje pracę Komisji, a w szczególności ustala podział
zadań między poszczególnych członków Komisji Dyscyplinarnej.
2. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN sprawuje bezpośredni nadzór
merytoryczny na pracami Komisji Dyscyplinarnych w podokręgach w zakresie i w ramach udzielonej
komisjom na mocy art. 121 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN delegacji.
§ 15
Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej wspólnie z przedstawicielem Biura Pomorskiego ZPN
zabezpieczającym pracę Komisji Dyscyplinarnej prowadzi ewidencję spraw dyscyplinarnych, w tym
orzeczonych kar oraz listę obecności i protokoły posiedzeń.
§ 16
1. Poszczególni członkowie Komisji Dyscyplinarnej pracują w trybie sprawozdawców poszczególnych
lig i klas rozgrywkowych.
2. Każdy z członków Komisji Dyscyplinarnej ściśle współpracuje z przedstawicielem Biura Związku
zabezpieczającym pracę Komisji Dyscyplinarnej w zakresie:
a) przygotowania dokumentacji w sprawach dyscyplinarnych,
b) przygotowanie stanu faktycznego sprawy wraz z wnioskami dyscyplinarnymi,
c) przygotowania projektu orzeczenia dyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 17
1. Działalność Komisji Dyscyplinarnej pod względem administracyjno-technicznym zabezpiecza Biuro
Pomorskiego ZPN.
2. Koszty działalności Komisji Dyscyplinarnej pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
3. Komisja Dyscyplinarna okresowo przedkłada władzom Związku sprawozdania, analizy i wnioski
wynikające z zakresu kompetencji i uprawnień.
§ 18
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1. Na podstawie art. 121 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Komisje Dyscyplinarne podokręgów
korzystają z uprawnień Komisji Dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej w ramach i
zakresie delegacji udzielonej podokręgom przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
2. Wszystkie przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio w Komisjach Dyscyplinarnych
podokręgów.
3. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej podokręgów powoływani i odwoływani są przez Zarząd
Pomorskiego ZPN na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN.
4. Komisje Dyscyplinarne podokręgów składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
sekretarza oraz pozostałych członków w licznie niezbędnej do zapewnienia ich prawidłowego
funkcjonowania.
5. Komisje Dyscyplinarne podokręgów orzekają w pełnym składzie osobowym, przy czym do ważności
jej orzeczeń wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 19
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 20
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.02.2017. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-8Uchwała nr 123/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zasad organizacji kursów specjalistycznych organizowanych przez Pomorski ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4 i 19 oraz art. 12 § 1 ust. 8 i 31 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co
następuje:
I.W celu zabezpieczenia organizacyjnego kursów specjalistycznych z zakresu sportu piłki nożnej
organizowanych lub współorganizowanych przez Pomorski ZPN ustala się następujące zasady:
1) za organizację kursów odpowiedzialni są właściwi funkcyjni członkowie Zarządu Pomorskiego ZPN
wg kompetencyjnego zakresu podległości i odpowiedzialności,
2) organizacja kursu musi być poprzedzona opracowaniem planów:
a) merytorycznego,
b) organizacyjnego zawierającego:
 termin i miejsce przeprowadzenia kursu,
 imienna obsadę kierownika i wykładowców kursu,
 preliminarz kosztów,
które podlegają zatwierdzeniu przez właściwego funkcyjnego członka Zarządu Pomorskiego ZPN.
II.Do kompetencji właściwego funkcyjnego członka Zarządu Pomorskiego ZPN, o ile inne przepisy nie
stanowią inaczej, należy ustalanie wysokości odpłatności wnoszonej przez uczestników kursu oraz
stawek wynagrodzenia dla wykładowców kursów.
III.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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-9Uchwała nr 124/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie w sprawie stawek wynagrodzenia dla wykładowców oraz osób funkcyjnych kursów i szkoleń
dla trenerów organizowanych przez Pomorski ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 19 oraz art. 12 § 1 ust. 8 i 31 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co
następuje:
I.Ustala się stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę wykładu dla wykładowców na kursach trener
UEFA A organizowanego przez Pomorski ZPN, w zależności od posiadanych przez wykładowcę
kwalifikacji, w wysokościach:
1) profesor, doktor habilitowany, trener I klasy, trener UEFA PRO - 150,00zł,
2) doktor, trener UEFA A, trener UEFA A Goalkeeper, trener UEFA Elite Youth - 130,00zł,
3) pozostali wykładowcy - 110,00zł.
II.Ustala się stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę wykładu dla wykładowców na kursach trener
UEFA B oraz kursach wyrównawczych trener UEFA B organizowanego przez Pomorski ZPN, w zależności
od posiadanych przez wykładowcę kwalifikacji, w wysokościach:
1) profesor, dr habilitowany, trener I klasy, trener UEFA PRO - 130,00zł,
2) doktor, trener UEFA A, trener UEFA A Goalkeeper, trener UEFA Elite Youth - 110,00zł,
3) pozostali wykładowcy - 90,00zł.
III.Ustala się stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę wykładu dla wykładowców na kursach
trener UEFA C organizowanego przez Pomorski ZPN, w zależności od posiadanych przez wykładowcę
kwalifikacji, w wysokościach:
1) profesor, dr habilitowany, trener I klasy, trener UEFA PRO - 110,00zł,
2) doktor, trener UEFA A, trener UEFA A Goalkeeper, trener UEFA Elite Youth - 90,00zł,
3) pozostali wykładowcy - 70,00zł.
IV.Ustala się stawkę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę wykładu dla wykładowców na
kursokonferencjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Pomorski ZPN w wysokości
150,00zł.
VI.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prezes Pomorskiego ZPN na wniosek wiceprezesa ds.
szkolenia Pomorskiego ZPN, może zmienić wysokość stawki wynagrodzenia dla wykładowców na
kursokonferencjach czy warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Pomorski ZPN.
VII.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz dyrektorowi Biura i księgowości
Związku.
VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 10 Uchwała nr 125/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania z funkcji asystenta trenera kadry juniorek młodszych U-16 Roberta Chałaszczyka.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 17 w związku z art. 11 § 1 ust. 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co
następuje:
I.Na wniosek trenera koordynatora Pomorskiego ZPN z funkcji asystenta trenera juniorek młodszych U16 w sezonie 2016/2017 odwołany zostaje Robert Chałaszczyk.
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II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 11 Uchwała nr 126/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania na członków kadry szkoleniowej juniorek młodszych U-16 Roberta Chałaszczyka i
Mateusza Srokę.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 17 w związku z art. 11 § 1 ust. 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co
następuje:
I.Na wniosek trenera koordynatora Pomorskiego ZPN do składu kadry szkoleniowej, na sezon
2016/2017, powołuje się i powierza funkcje:
- Roberta Chałaszczyka - I trener,
- Mateusza Srokę - asystent trenera.
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 12 Uchwała nr 127/Z/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia dokumentów Zespołu ds. Opiniowania i Uzgadniania Projektów Budowy,
Przebudowy i Modernizacji Obiektów Sportowych i Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. Opiniowania i Uzgadniania Projektów Budowy, Przebudowy
i Modernizacji Obiektów Sportowych i Piłkarskich Pomorskiego ZPN przyjmuje się następujące
dokumenty regulujące tryb pracy Zespołu:
- regulamin Zespołu - załącznik nr 1,
- formularz wniosku o uzgodnienie projektu - załącznik nr 2.
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Zespołu ds. Opiniowania i Uzgadniania Projektów
Budowy, Przebudowy i Modernizacji Obiektów Sportowych i Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 127/Z/2017 z dnia 27.02.2017r.
w sprawie przyjęcia dokumentów Zespołu ds. Opiniowania i Uzgadniania Projektów Budowy, Przebudowy i
Modernizacji Obiektów Sportowych i Piłkarskich Pomorskiego ZPN.

REGULAMIN
DZIAŁANIA ZEPOŁU DS. OPINIOWANIA I UZGADNIANIA PROJEKTÓW BUDYOWY, PRZEBUDOWY I
MODERNIZACJI OBEKTÓW SPORTOWYCH I PIŁKARSKICH
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1. Regulamin określa minimalny zakres procesu uzgodnienia projektów budowy, przebudowy oraz
modernizacji stadionów realizowany jest na podstawie przepisów FIFA, UEFA, PZPN oraz tryb
działania Zespołu.
2. W skład zespołu wchodzą 3 osoby, w tym przewodniczący i dwóch członków powoływanych przez
Zarząd Pomorskiego ZPN.
3. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
4. Posiedzenia Zespołu zwołuje i im przewodniczy przewodniczący lub wskazany przez niego członek
Zespołu.
5. Posiedzenia Zespołu są protokółowane, a obsługę biurową zapewnia pracownik etatowy Związku.
6. Proces uzgodnienia może być prowadzony zespołowo lub przez wyznaczoną osobę i przebiega
następująco:
a) inwestor, właściciel lub przedstawiciel biura projektowego nawiązuje kontakt z
przewodniczącym zespołu celem uzgodnienia dokumentacji i składa wniosek dotyczący działania
inwestycyjnego,
b) po zapoznaniu się z dokumentacją w wyznaczonym terminie odbywa się posiedzenie Zespołu z
udziałem przedstawiciela inwestora, projektanta oraz innych osób zainteresowanych inwestycją,
c) w przypadku braku uwag lub wcześniejszym uzupełnieniu dokumentacji, projekt zostaje
potwierdzony pieczęcią wraz z podpisami członków Zespołu, a w razie niezgodności lub
sprzeczności, z wymogami wynikającymi z prawa powszechnego lub przepisów Związkowych,
inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego uzupełnienia przedłożonego projektu,
d) jeżeli zaistnieje potrzeba wyjazdu przedstawiciela zespołu na teren inwestycji lub
modernizowanego obiektu, koszty podróży pokrywane są z budżetu Związku.
7. Uzgodniony projekt wskazuje do jakiej klasy rozgrywkowej obiekt będzie dopuszczony po
zakończeniu budowy, przebudowy lub modernizacji.
8. Dokumentacja uzgodnionego projektu jest wykonana w dwóch egzemplarzach z czego jeden
pozostaje w Pomorskim ZPN.
9. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
10. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.02.2017. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 127/Z/2017 z dnia 27.02.2017r.
w sprawie przyjęcia dokumentów Zespołu ds. Opiniowania i Uzgadniania Projektów Budowy, Przebudowy i
Modernizacji Obiektów Sportowych i Piłkarskich Pomorskiego ZPN.

……………………………………………………
(miejsce, data)

Pomorski Związek Piłki Nożnej

- 22 -

Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk
Zespół
ds. Opiniowania i Uzgadniania Projektów Budowy, Przebudowy i Modernizacji Obiektów
Sportowych i Piłkarskich

1.

2.

WNIOSEK O OPINIĘ I UZGODNIENIE PROJEKTU
Nazwa, adres wnioskodawcy
- dane kontaktowe tel., e-mail
(w przypadku gdy wnioskodawcą jest
projektant, wymagana jest potwierdzona za
zgodność z oryginałem - kopia
pełnomocnictwa do reprezentowania
inwestora)
Przedmiot uzgodnienia
(krótki opis planowanej budowy, przebudowy,
czy modernizacji obiektu)

3.

Adres obiektu

4.

Nazwa i adres inwestora
- dane kontaktowe tel., e-mail

5.

Nazwa, adres wykonawcy projektu
- dane kontaktowe tel., e-mail

6.

Informacje o zrealizowanych
uzgodnieniach
projektu z właściwymi podmiotami pod
względem bezpieczeństwa:
a) pożarowego,
b) budowlanego,
c) bezpieczeństwa powszechnego,
d) inne wg potrzeb

7.

Wykaz załączonych do wniosku
dokumentów

8.

Dane klubu piłkarskiego który będzie
korzystał z obiektu:
a) aktualna klasa rozgrywkowa,
b) przewidziany rodzaj imprez (meczów
piłki nożnej) na obiekcie wg liczby
widzów
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Pieczęć firmowa

Osoba uprawniona do zgłoszenia

…………………………

……………………………..…………………
tel. kontaktowy: ……….…………….

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 13 Uchwała nr 128/Z/2017 z dnia 27 lutego 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 działaczom klubowym działającym na rzecz
rozwoju pomorskiej piłki nożnej przyznaje się wyróżnienia i nadaje:
a) złotą odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” dla:
- Dariusza Romanowa,
- Zbigniewa Toporowskiego,
- Mariusza Kurkowskiego.
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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