KOMUNIKAT UCHWAŁ nr VI/Z/2020
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 21.12.2020 r.
Spis treści:
1.Uchwała nr 85/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 21.12.2020 r.
2.Uchwała nr 86/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 30.11.2020 r.
3.Uchwała nr 87/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN.
4.Uchwała nr 88/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Podokręgów Pomorskiego ZPN.
5.Uchwała nr 89/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia planu
pracy Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na rok 2020.
6.Uchwała nr 90/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uchwalenia składki
członkowskiej na rok 2021 z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN.
7.Uchwała nr 91/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie nowelizacji planu
budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2020.
8.Uchwała nr 92/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia planu
budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2021.
9.Uchwała nr 93/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania
wyróżnienia w formie odznaki „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”.
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-1Uchwała nr 85/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 21.12.2020 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
21.12.2020 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
-2Uchwała nr 86/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 30.11.2020 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 30.11.2020 r. w
wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-3Uchwała nr 87/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego 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 ds. Piłkarstwa
Młodzieżowego Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Komisji ds.
Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 87/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN.
REGULAMIN
KOMISJI DS. PIŁKARSTWA MŁODZIEŻOWEGO
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POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
Komisja ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN zwana dalej „Komisją” jest organem
wykonawczym Zarządu Pomorskiego ZPN powołanym w celu koordynowania wszelkich działań
podejmowanych w zakresie młodzieżowej piłki nożnej.
1.
2.
3.
4.

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

§3
Dla zapewnienia prawidłowego działania Komisji przewodniczący może powoływać zespoły
merytoryczne stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z
działalnością Komisji.
§4
Do zadań Komisji należy:
a) podejmowanie działań mających na celu popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na
terenie województwa pomorskiego;
b) współpraca z klubami sportowymi, jednostkami systemu oświaty, jednostkami samorządu
terytorialnego oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie młodzieżowej
piłki nożnej;
c) współdziałanie w organizacji turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz innych imprez
sportowych odbywających się pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej lub Pomorskiego
ZPN (Z Podwórka na Stadion, o Puchar Tymbarku, Top Talent, Piłkarska Kadra Czeka);
d) współdziałanie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w organizowaniu konferencji dla trenerów
Akademia Piłkarska Grassroots;
e) opiniowanie i analiza rozgrywek turniejowych w kategorii junior D, E, F i G;
f) współpraca z innymi organami Związku dotycząca opracowania systemu rozgrywek w zakresie
piłki młodzieżowej;
g) przygotowywanie, wspólnie z Komisją ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN, dla władz Związku
corocznego stanowiska w sprawie kondycji piłkarstwa młodzieżowego na obszarze
województwa pomorskiego;
h) współpraca z Komisją ds. Szkolenia w zakresie usystematyzowania procesów szkolenia dzieci i
młodzieży oraz szkolenia i dokształcania kadry trenerskiej pracującej z dziećmi i młodzieżą;
i) udzielanie pomocy szkoleniowej Uczniowskim Klubom Sportowym oraz szkołom prowadzącym
klasy sportowe o profilu piłki nożnej;
j) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących
piłki młodzieżowej;
k) wydawanie komunikatów dotyczących piłki młodzieżowej i związanych z pracą Komisji;
l) współpraca zagraniczna na poziomie wymiany szkoleniowej, rozgrywek, turniejów i wyjazdów
integracyjnych;
m) pomoc w organizacji stażów krajowych i zagranicznych dla trenerów Pomorskiego ZPN.
§5
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, a w przypadku czasowej przeszkody do sprawowania
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 technicznych
środków łączności.
W sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności Komisji, decyzje lub postanowienia Komisji
mogą być podejmowane w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Decyzje lub postanowienia są ważna, gdy każdy członek Komisji
został powiadomiony o treści projektu decyzji poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną za
pośrednictwem poczty email, na wskazany uprzednio adres, a także zostanie poinformowany o
terminie, do którego można oddawać ważne głosy. Termin na oddanie głosu przez członka Komisji
nie może być krótszy niż 12 godz.
Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, sekretarz
lub inny członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec władz statutowych Pomorskiego ZPN oraz informuje
Zarząd Pomorskiego ZPN o jej pracach.
Stanowiska Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co
najmniej połowy członków Komisji.
Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.
Podczas prac Komisji obowiązuje głosowanie jawne.
Wszelkie stanowiska Komisji przekazywane są zainteresowanym stronom w formie pisemnej i
powinny być podpisane przez przewodniczącego lub sekretarza oraz dyrektora Biura Związku.
Organizację pracy Komisji, zakres obowiązków jej członków oraz zespołów powołanych do realizacji
określonych zadań ustala przewodniczący.

§6
1. Posiedzenia Komisji 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 Komisji zapewnia Biuro Związku.
4. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§7
W posiedzeniu Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura lub inne
zaproszone osoby z głosem doradczym.
§8
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§9
Niniejszy Regulamin przyjęty został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 21.12.2020 r. i obowiązuje od
dnia jego uchwalenia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-4Uchwała nr 88/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Podokręgów 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 Podokręgów Pomorskiego
ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

-4-

II.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz pełnomocnikom Zarządu ds.
Podokręgu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 88/Z/2020 z dnia 21.12.2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Podokręgów Pomorskiego ZPN.
REGULAMIN PODOKRĘGÓW
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
1. Podokręg jest statutową jednostką organizacyjną Pomorskiego Związku Piłki Nożnej powoływanym
uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN.
2. W Pomorski ZPN wyodrębnione są dwa Podokręgi:
a) Malborski,
b) Słupski.
3. Podokręg Malborski działa na terenie powiatów ziemskich: malborskiego, sztumskiego,
kwidzyńskiego, nowodworskiego, tczewskiego, starogardzkiego, a siedzibą Biura Podokręgu jest
miasto Malbork.
4. Podokręg Słupski działa na terenie powiatów ziemskich: bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego,
słupskiego i grodzkiego słupskiego, a siedzibą Biura Podokręgu jest miasto Słupsk.
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest przepis dotyczący Podokręgu dotyczy on w równym stopniu
Podokręgu Malborskiego oraz Podokręgu Słupskiego
§2
Członkami danego Podokręgu są kluby sportowe posiadające drużyny piłki nożnej i mający swoje
siedziby na terenie działania właściwego Podokręgu.
§3
Celem działania Podokręgu jest upowszechnianie i popularyzacja sportu piłki nożnej oraz autonomiczne,
z uwzględnieniem właściwych decyzji Zarządu Pomorskiego ZPN, organizowanie i prowadzenie, na
swoim terenie działania, rozgrywek piłkarskich w klasach rozgrywkowych stosownie do pełnomocnictw
określonych w odrębnych uchwałach Zarządu Pomorskiego ZPN.
§4
1. Podokręg działa w oparciu o Statut Pomorskiego ZPN i niniejszy Regulamin.
2. W swojej działalności Podokręg przestrzega wszystkich przepisów, uchwał, zarządzeń, wytycznych i
regulaminów wydanych przez Polski i Pomorski ZPN.
§5
Funkcjonowanie Podokręgu ustala się w formie uchwał oraz regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd
Pomorskiego ZPN, które winne gwarantować Pomorskiemu ZPN, co najmniej:
a) realizację zadań określonych w Ustawie o sporcie z dnia 25.06.2010 r. i Prawie o stowarzyszeniach z
18.11.2020 r.
b) wykonywanie uprawnień dyscyplinarnych,
c) udział w realizacji przychodów związkowych.
§6
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Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem danego Podokręgu sprawuje wyznaczony członek Zarządu
Pomorskiego ZPN w randze Pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu.
§7
Działalność Podokręgu opiera się na pracy społecznej działaczy związkowych oraz zatrudnionych
pracowników Biura Podokręgu.
1.
2.
3.
4.

§8
Podokręg nie posiada osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Podokręg może posiadać i używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wzorami
zatwierdzonymi przez Zarządu Pomorskiego ZPN.
Podokręg może posiadać odznakę organizacyjną, emblemat (logo) według wzorów zatwierdzonych
przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
Podokręg może wydawać biuletyny i inne materiały informacyjne dotyczące jego działalności.

§9
W ramach delegacji i pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Pomorskiego ZPN Podokręg organizuje
rozgrywki mistrzowskie i pucharowe zgodnie z właściwym regulaminem Pomorskiego ZPN oraz
wykonuje inne czynności przewidziane Statutem dla organów dyscyplinarnych, wykonawczych i
administracyjnych Pomorskiego ZPN w szczególności poprzez:
a) proponowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej na terenie działania Podokręgu;
b) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Pomorskiego ZPN, mających swoją
siedzibę na terenie działania Podokręgu, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy Podokręgu
postanowień statutów, regulaminów, zarządzeń, wytycznych i uchwał Polskiego i Pomorskiego ZPN;
c) orzekanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych w stosunku do klubów, zawodników,
trenerów, sędziów i działaczy Podokręgu za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie
piłkarskim, związanych z rozgrywkami prowadzonymi przez Podokręg;
d) rozpoznawanie spraw zawodników i klubów mających swoją siedzibę na terenie działania
Podokręgu oraz trenerów, sędziów i działaczy, obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych
lub nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Polskiego i Pomorskiego ZPN
w sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z
naruszeniem reguł gry;
e) prowadzenie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów
piłkarskich na obiektach sportowych na terenie właściwym dla Podokręgu;
f) prowadzenie rejestracji i nadawanie uprawnień do gry na dany sezon rozgrywkowy zawodnikom
drużyn klubów mających swoją siedzibę na terenie działania Podokręgu;
g) podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań Podokręgu.
§ 10
1. Podokręg ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Delegatów
Pomorskiego ZPN o rozwiązaniu Podokręgu.
2. Podokręg ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania, likwidacji lub upadłości Pomorskiego ZPN.
§ 11
Organami statutowymi Podokręgu są:
a) Komisja ds. Rozgrywek,
b) Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
c) Kolegium Sędziów,
d) Komisja Dyscyplinarna.
§ 12
Dla realizacji celów i zadań Podokręgu mogą być, w razie potrzeby, powoływane przez Zarząd
Pomorskiego ZPN inne Komisje, Zespoły Doradcze lub Robocze.

-6-

§ 13
1. W skład statutowego organu Podokręgu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz
oraz pozostali członkowie w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tych organów,
powoływani i odwoływani, na wniosek pełnomocnika Zarządu, z zastrzeżeniem art. 44 Statutu, przez
Zarządu Pomorskiego ZPN.
2. Członkami organów Podokręgu mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo umyślne. Każdy członek organów Podokręgu, o których mowa w § 11 i § 12,
zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powołania złożyć oświadczenie o niekaralności
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
3. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych organów Podokręgu określają
odpowiednie regulaminy organizacyjne właściwych organów Pomorskiego ZPN.
§ 14
Od orzeczeń, decyzji czy postanowień organów Podokręgu, przysługuje prawo wnoszenia odwołań do II
instancji, którą jest Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN.
§ 15
Organy statutowe Podokręgu, o których mowa w § 11 i § 12, jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego
ZPN.
§ 16
Obsługę administracyjną organów Podokręgu zabezpiecza Biuro Podokręgu.
§ 17
Funkcjonowaniem Biura Podokręgu kieruje kierownik Biura Podokręgu, powoływany i odwoływany, na
wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§ 18
Przepisy określające szczegółowy tryb działania Biura Podokręgu oraz zakres obowiązków i uprawnień
poszczególnych pracowników Biura Podokręgu zdefiniowane są w regulaminie Biura Pomorskiego ZPN,
zatwierdzonego przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§ 19
Koszty funkcjonowania Podokręgu pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§ 20
Organem nadzorującym działalność Podokręgu jest Zarząd Pomorskiego ZPN, a organem kontrolującym
Komisja Rewizyjna Pomorskiego ZPN.
§ 21
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 22
Niniejszy Regulamin przyjęty został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 21.12.2020 r. i obowiązuje od
dnia jego uchwalenia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-5Uchwała nr 89/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na rok 2020.
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 1 i 3 oraz art. 39 § 7 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Plan pracy i harmonogram posiedzeń
Zarządu Pomorskiego ZPN na rok 2020 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN i sekretarzowi Zarządu Pomorskiego
ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 89/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na rok 2021.
PLAN PRACY
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
na rok 2021
Termin
styczeń

Tematyka posiedzenia
1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów dyscyplinarnych i
wykonawczych Pomorskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu
2020/2021:
a) Komisji ds. Rozgrywek,
b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
c) Zarządu Kolegium Sędziów,
d) Komisji Dyscyplinarnej,
e) Związkowej Komisji Odwoławczej,
f) Podokręgu Słupskiego,
g) Podokręgu Malborskiego.
2. Podjęcie statutowych decyzji w przedmiocie zwołania Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN.
3. Rozpatrzenie spraw bieżących.

luty

1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności statutowej i organizacyjnej
Biura Pomorskiego ZPN w 2020 roku.
2. Informacja w sprawie stanu realizacji przepisów o członkostwie klubów
uczestniczących w rozgrywkach Pomorskiego ZPN.
3. Rozpatrzenie spraw bieżących.

marzec

1. Zatwierdzenie dokumentów Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Delegatów Pomorskiego ZPN.
2. Przyjęcie założeń organizacyjnych regulujących proces i procedurę
procesu licencyjnego klubów Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022.
3. Rozpatrzenie spraw bieżących.

kwiecień

1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów statutowych
Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej,
b) Komisji ds. Odznaczeń,
c) Komisji Grantowej,
d) Komisji Finansowej.
2. Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2020.
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Uwagi

3. Rozpatrzenie spraw bieżących.
maj

1. Przyjęcie kalendarza rozgrywek na rundę jesienną sezonu 2021/2022.
2. Zatwierdzenie dokumentu regulującego zasady selekcji i nadawania
uprawnień dla obserwatorów sędziów na sezon 2021/2022.
3. Zatwierdzenie przepisów regulujących zasady zaszeregowania sędziów
piłki nożnej Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022.
4. Zatwierdzenie dokumentu regulującego zasady nadawania uprawnień
dla delegatów meczowych na sezon 2021/2022.
5. Zatwierdzenie kandydatów na obserwatorów sędziów i delegatów
meczowych szczebla centralnego na sezon 2021/2022.
6. Rozpatrzenie spraw bieżących.

maj

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN.

czerwiec

1. Zatwierdzenie poprawek i zmian w regulaminach wszystkich lig i klas
rozgrywkowych Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022.
2. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych dotyczących organizacji
rozgrywek sezonu 2021/2022.
3. Zatwierdzenie taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji
rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022.
4. Zatwierdzenie postanowień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
na meczach piłkarskich organizacyjnie podporządkowanych organom
Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022.
5. Udzielenie pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w
sezonie 2021/2022.
6. Rozpatrzenie spraw bieżących.

lipiec

1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów dyscyplinarnych i
wykonawczych za sezonu 2020/2021:
a) Komisji ds. Rozgrywek,
b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
c) Zarządu Kolegium Sędziów,
d) Komisji Dyscyplinarnej,
e) Związkowej Komisji Odwoławczej,
f) Podokręgu Słupskiego,
g) Podokręgu Malborskiego.
2. Analiza i ocena wyników sportowych poszczególnych reprezentacji
Pomorskiego ZPN za sezon 2020/2021.
3. Zatwierdzenie sztabów szkoleniowych dla poszczególnych reprezentacji
młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022.
4. Zatwierdzenie kadry szkoleniowej OSSM Gdańsk i Malbork na rok
szkolny 2021/2022.
5. Zatwierdzenie zasad awansów i spadków w rozgrywkach
młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022.
6. Wybrane zagadnienia przepisów regulaminu rozgrywek mistrzowskich
w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022.
7. Nadanie uprawnień dla sędziów i obserwatorów sędziów na sezon
2021/2022.
8. Nadanie uprawnień dla delegatów meczowych na sezon 2021/2022.
9. Rozpatrzenie spraw bieżących.

sierpień

1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów statutowych:
a) Piłkarskiego Sądu Polubownego
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b) Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.
c) Rzecznika Etyki.
2. Przyjęcie informacji w sprawie stanu realizacji budżetu Pomorskiego
ZPN za I półrocze 2021 roku.
3. Rozpatrzenie spraw bieżących.
wrzesień

1. Rozpatrzenie sprawozdań z przebiegu procesu licencyjnego:
a) Komisji ds. Licencji Klubowych,
b) Komisji Odwoławcza ds. Licencji Klubowych.
c) Komisji Licencji Trenerskich,
d) Komisji Licencji Sędziowskich.
2. Rozpatrzenie spraw bieżących.

październik 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów pionu wykonawczych
pionu szkolenia Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Szkolenia,
b) Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego,
c) Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego,
d) Rady Trenerów.
2. Rozpatrzenie spraw bieżących.
listopad

1. Ocena wyników sportowych poszczególnych kadr młodzieżowych
Pomorskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022.
2. Rozpatrzenie sprawozdań w sprawie organizacji kursów
specjalistycznych organizowanych przez Pomorski ZPN.
3. Przyjęcie kalendarza rozgrywek na rundę wiosenną sezonu 2021/2022.
4. Wypracowanie koncepcji organizacji spotkań świątecznonoworocznych z działaczami i pracownikami Pomorskiego ZPN oraz
nagród z tytułu działalności społecznej w roku 2021.
5. Rozpatrzenie spraw bieżących.

grudzień

1. Przyjęcie planu pracy Zarządu Pomorskiego ZPN oraz harmonogramu
posiedzeń Zarządu na rok 2022.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki statutowej dla członków
zwyczajnych Pomorskiego ZPN na rok 2022.
3. Przyjęcie planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2022.
4. Omówienie zasad organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z
klubami biorącymi udział w rozgrywkach Pomorskiego ZPN.
5. Rozpatrzenie spraw bieżących.

Postanowienia organizacyjne:
1. Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN, co do zasady, odbywać się będą w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca, a rozpoczynać się będą o godz. 13:00.
2. Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN, co do zasady, odbywać się będą w siedzibie Związku.
3. Wszelka problematyka związana z wnioskami dotyczącymi spraw członkowskich, personalnych,
regulaminowych czy sprawozdawczości dotyczącej określonej działalności musi być poprzedzona
stosownym materiałem na piśmie składanym do sekretarza Zarządu nie później niż 7 dni przed
planowanym terminem posiedzenia Zarządu.
4. Dla merytoryczności wszelkich sprawozdań ewentualne pytania czy uwagi do przedłożonych
sprawozdań należy kierować w formie pisemnej do organu przedkładającego sprawozdanie w takim
wyprzedzeniem by można było wyjaśnienia przedstawić na posiedzeniu Zarządu.
5. Wszelkie wnioski finansowe wykraczające poza plan finansowy muszą zawierać wskazanie z jakiej
pozycji planu finansowego mają być realizowane.
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6. Tematyka poszczególnych posiedzeń Zarządu Pomorskiego ZPN uzupełniana będzie o sprawy
wynikające z bieżącej działalności Związku.
7. Zastrzega się możliwość przeniesienia rozpatrzenie konkretnego tematu posiedzenia na inny termin
niż wynika to z powyższego planu.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-6Uchwała nr 90/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie uchwalenia składki członkowskiej na rok 2021 z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN uchwala się statutową składkę członkowską z tytułu
przynależności do Pomorskiego ZPN na rok 2021 w wysokości 1,00 (słownie: jeden) złoty.
II.Przyjmuje się do realizacji pośrednictwo w uiszczeniu składki członkowskiej z tytułu przynależności
do PZPN za rok 2021 w wysokości 12,00 (słownie: dwanaście) złotych.
III.Członkowie Pomorskiego ZPN z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN i PZPN obciążeni zostają
łączną składką członkowską w wysokości 13,00 (słownie: trzynaście) złotych z obowiązkiem płatności
do 01.04.2021 r.
IV.Realizację Uchwały powierza się prezesowi, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN.
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-7Uchwała nr 91/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie nowelizacji planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2020.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i ust. 27 Statutu
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN wprowadza się zmiany do planu budżetowego Pomorskiego ZPN
na rok 2020.
II.Szczegółowy, po nowelizacji, plan budżetowy Pomorskiego ZPN na rok 2020 stanowi załącznik do
niniejszej Uchwały.
III.Realizację uchwały powierza się prezesowi Związku, dyrektorowi Biura oraz księgowości
Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-8Uchwała nr 92/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
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Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2021.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 3 w związku z art. 11 § 1 ust. 5, art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu Pomorskiego
ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdzony zostaje plan budżetowy Pomorskiego ZPN na rok
2021.
II.Szczegółowy plan budżetowy Pomorskiego ZPN na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, dyrektorowi Biura oraz księgowości
Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-9Uchwała nr 93/Z/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyznania wyróżnienia 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” wyróżniony
zostaje Tomasz Aftański.
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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