KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLIX/Z/2019
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 26.06.2019r.
1.Uchwała nr 556/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 26.06.2019r.
2.Uchwała nr 557/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 29.04.2019r.
3.Uchwała nr 558/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska.
4.Uchwała nr 559/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - KS Tiki Taka Gdańsk.
5.Uchwała nr 560/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - AP Jedynka Reda.
6.Uchwała nr 561/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - UKS Neptun Gdańsk.
7.Uchwała nr 562/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - P-B AP Marcus Gdynia.
8.Uchwała nr 563/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - KS Piaski Wąglikowice.
9.Uchwała nr 564/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - UKS Lotos Gdańsk.
10.Uchwała nr 565/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przekazania sekcji
piłki nożnej z UKS Jedynka Reda do AP Jedynka Reda.
11.Uchwała nr 566/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Jedynka Reda.
12.Uchwała nr 567/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie w zmiany nazwy
drużyny klubu KS Sport to Zdrowie Linia do celów marketingowych.
13.Uchwała nr 568/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy
drużyny klubu KS Gryf Słupsk do celów marketingowych.
14.Uchwała nr 569/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy
drużyny klubu KPNK Olimpico Malbork do celów marketingowych.
15.Uchwała nr 570/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zmian i
poprawek do Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski Pomorskiego ZPN na sezon
2016/2017 i następne.
16.Uchwała nr 571/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
Postanowień finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w
sezonie 2019/2020.
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17.Uchwała nr 572/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
Taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na
sezon 2019/2020.
18.Uchwała nr 573/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w
rundzie jesiennej sezonu 2019/2020.
19.Uchwała nr 574/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
ramowego kalendarza rozgrywek młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN w
rundzie jesiennej sezonu 2019/2020
20.Uchwała nr 575/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie udzielenia
pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2019/2020 przez Pomorski Związek
Piłki Nożnej.
21.Uchwała nr 576/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zmian w
dokumencie regulującym „Zasady zaszeregowania sędziów w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i
następnych”.
22.Uchwała nr 577/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na
funkcję Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN Jana Ponulaka.
23.Uchwała nr 578/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmian w składzie
osobowym Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN.
24.Uchwała nr 579/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przepisów
regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w związku z
działalnością Pomorskiego ZPN.
25.Uchwała nr 580/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”.
26.Uchwała nr 581/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
opracowania „Vademecum organizatora zawodów piłkarskich Pomorskiego ZPN”.
27.Uchwała nr 582/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
delegatów meczowych na sezon rozgrywkowy 2019/2020.
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-1Uchwała nr 556/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 26.06.2019 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
26.06.2019 r. 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 557/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 29.04.2019 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 29.04.2019 r. w
wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-3Uchwała nr 558/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. (z późniejszymi zmianami) o
członkostwie postanawia się, co następuje:
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: We-Met Futsal Club Kamienica
Królewska wpisany do rejestru stowarzyszeń zwykłych Starosty Kartuskiego w dniu 14.05.2019r. pod
numerem ESZ30.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-4Uchwała nr 559/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Tiki Taka Gdańsk.
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. (z późniejszymi zmianami) o
członkostwie postanawia się, co następuje:
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Klub Sportowy Tiki Taka Gdańsk
wpisany do rejestru ewidencji klubów sportowych i związków sportowych Prezydenta Miasta Gdańsk w
dniu 17.11.2015r. pod numerem 135.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-5Uchwała nr 560/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - AP Jedynka Reda.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. (z późniejszymi zmianami) o
członkostwie postanawia się, co następuje:
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Akademia Piłkarska Jedynka Reda
wpisany do ewidencji innych niż uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Starosty Wejherowskiego w dniu
30.04.2019r. pod numerem 110.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-6Uchwała nr 561/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - UKS Neptun Gdańsk.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. (z późniejszymi zmianami) o
członkostwie postanawia się, co następuje:
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Uczniowski Klub Sportowy Neptun
Gdańsk wpisany do ewidencji kluby i związków sportowych działających w formie stowarzyszenia,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Gdańsk w dniu
28.03.2019r. pod numerem 107.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-7Uchwała nr 562/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - P-B AP Marcus Gdynia.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. (z późniejszymi zmianami) o
członkostwie postanawia się, co następuje:
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Polsko-Brazylijska Akademia Piłkarska
Marcus Gdynia wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego w
dniu 15.03.2019r. pod numerem 775387.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-8Uchwała nr 563/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Piaski Wąglikowice.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. (z późniejszymi zmianami) o
członkostwie postanawia się, co następuje:
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Klub Sportowy Piaski Wąglikowice
wpisany do ewidencji kluby działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej, Starosty w Kościerzynie w dniu 06.05.2011r. pod numerem 8.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-9Uchwała nr 564/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - UKS Lotos Gdańsk.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. (z późniejszymi zmianami) o
członkostwie postanawia się, co następuje:
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I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Uczniowski Klub Sportowy Lotos
Gdańsk wpisany do ewidencji kluby i związków sportowych Prezydenta Miasta Gdańsk w dniu
21.0.2018r. pod numerem 103.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 10 Uchwała nr 565/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przekazania sekcji piłki nożnej z UKS Jedynka Reda do AP Jedynka Reda.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 18 i 19 Uchwały nr XII/194 Zarządu
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) o członkostwie postanawia się, co
następuje:
I.Stwierdza się, że Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia członków klubu: Uczniowski Klub Sportowy
Jedynka Reda z dnia 14.05.2019r. wyrażono zgodę na przekazanie sekcji piłki nożnej do klubu: Akademia
Piłkarska Jedynka Reda.
II.Stwierdza się, że Uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia członków klubu: Akademia Piłkarska Jedynka
Reda z dnia 15.05.2019r. wyrażono zgodę na przejęcie sekcji piłki nożnej z klubu: Uczniowski Klub
Sportowy Jedynka Reda.
III.Na mocy oświadczenia Zarządu klubu: Akademia Piłkarska Jedynka Reda stwierdza się przejęcie
sekcji piłki nożnej klubu: Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Reda i związany z tym ogół praw oraz
obowiązków majątkowych i niemajątkowych.
IV.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu oraz wiceprezesowi ds. rozgrywek
Pomorskiego ZPN.
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 11 Uchwała nr 566/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Jedynka Reda.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 oraz art. 20 § 1 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 21 ust. 1 pkt. a) i
ust. 2 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) o
członkostwie postanawia się, co następuje:
I.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu: Uczniowski Klub Sportowy Jedynka
Reda zarejestrowanego w Starostwie Wejherowskim pod numerem 9 w dniu 17.09.2004r. w związku z
dobrowolną rezygnacją złożoną na piśmie.
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN.
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III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 12 Uchwała nr 567/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany nazwy drużyny klubu KS Sport to Zdrowie Linia do celów marketingowych.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) o członkostwie postanawia się, co
następuje:
I.Na wniosek klubu KS Sport to Zdrowie Linia wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i
reklamowych przez drużynę seniorów klasy B występującej w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie
2019/2020 nazwy KS Dąbrówka Linia.
II.Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu wyżej
cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu, co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji w
kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy
dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania
zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych
musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze.
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 13 Uchwała nr 568/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany nazwy drużyny klubu KS Gryf Słupsk do celów marketingowych.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) o członkostwie postanawia się, co
następuje:
I.Na wniosek klubu KS Gryf Słupsk wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i
reklamowych przez drużyny juniorów F1, F2 i G1 występującej w rozgrywkach młodzieżowych
Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020 nazwy Futbolaki KS Gryf Słupsk.
II.Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu wyżej
cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu, co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji w
kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy
dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania
zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych
musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze.

-7-

III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 14 Uchwała nr 569/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany nazwy drużyny klubu KPNK Olimpico Malbork do celów marketingowych.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) o członkostwie postanawia się, co
następuje:
I.Na wniosek klubu KPNK Olimpico Malbork wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i
reklamowych przez drużyny junior D1występującej w rozgrywkach młodzieżowych Pomorskiego ZPN w
sezonie 2019/2020 nazwy Expert-Pantery Sierakowice/Malbork, a przez drużynę junior D2
występującej w rozgrywkach młodzieżowych Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020 nazwy Lider
Olimpico Malbork.
II.Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu wyżej
cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu, co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji w
kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy
dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania
zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych
musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze.
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 15 Uchwała nr 570/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia zmian i poprawek do Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski
Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co
następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w regulaminie rozgrywek w piłkę nożną o
Puchar Polski Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy art. 3. w brzmieniu: „Cykl rozgrywek sezonu 2018/2019 na szczeblu Pomorskiego ZPN
rozpoczyna się 22 sierpnia 2018r. a kończy się nie później niż do dnia 30 czerwca 2019r.” otrzymuje nowe
brzmienie: „Cykl rozgrywek sezonu 2019/2020 na szczeblu Pomorskiego ZPN rozpoczyna się 21 sierpnia
2019r. a kończy się nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.”
2) dotychczasowy art. 5.6. w brzmieniu: „Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN obowiązana jest w
terminie 30 czerwiec 2019r. zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużynę, która
zakwalifikowała się do rozgrywek centralnych.” otrzymuje nowe brzmienie: „Komisja ds. Rozgrywek
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Pomorskiego ZPN obowiązana jest w terminie 30 czerwiec 2020 r. zgłosić pisemnie do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN drużynę, która zakwalifikowała się do rozgrywek centralnych.”
3) dotychczasowy art. 10.5. w brzmieniu: „Po rozegraniu meczów 1/2 finału, żółte kartki otrzymane przez
zawodników na szczeblu rozgrywek wojewódzkich zostają anulowane.” otrzymuje nowe brzmienie: „Po
rozegraniu meczów 1/2 finału, żółte kartki otrzymane oraz kary z nimi związane przez zawodników na
szczeblu rozgrywek wojewódzkich zostają anulowane.”
4) dotychczasowy art. 10.5. w brzmieniu: „Drużyny, nie będące członkami klubów zrzeszonych w
Pomorskim ZPN, zgłaszając udział do rozgrywek wpłacają na rachunek Pomorskiego ZPN kwotę 150,00 zł
jako ryczałt na pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z udziałem danej drużyny na poziomie danej
rundy rozgrywkowej.” otrzymuje nowe brzmienie: „Drużyny, nie będące członkami klubów zrzeszonych w
Pomorskim ZPN, zgłaszając udział do rozgrywek wpłacają na rachunek Pomorskiego ZPN jednorazowe
wpisowe w wysokości 150,00 zł.”
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącym Komisji ds.
Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 570/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski Pomorskiego ZPN
na sezon 2016/2017 i następne.
Uchwała nr 462/Z/2016 z dnia 27.06.2016r.
zm. Uchwała nr 203/Z/2017 z dnia 26.06.2017r.
zm. Uchwała nr 227/Z/2017 z dnia 24.07.2017r.
zm. Uchwała nr 382/Z/2018 z dnia 28.05.2018r.
zm. Uchwała nr 534/Z/2019 z dnia 28.03.2019r.
zm. Uchwała nr 570/Z/2019 z dnia 26.06.2019r.
REGULAMIN
ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
na sezon 2016/2017 i następne
(tekst jednolity)
Art.1.Cel rozgrywek.
1.1.Rozgrywki o Puchar Polski są doroczną imprezą masową mającą na celu wyłonienie najlepszej
drużyny województwa pomorskiego w tych rozgrywkach, która będzie reprezentowała Pomorski
Związek Piłki Nożnej w rozgrywkach szczebla centralnego.
1.2.Uczestniczące w rozgrywkach drużyny rywalizują o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN.
Art.2.Organizator rozgrywek.
2.1.Organizatorem rozgrywek jest Pomorski ZPN. Rozgrywki prowadzone są przez odpowiednie Komisje
ds. Rozgrywek w ramach nadanych im przez Zarząd Pomorskiego ZPN uprawnień.
2.2.Organizatorami poszczególnych meczy w ramach rozgrywek o Puchar Polski Pomorskiego ZPN są
kluby, będące gospodarzami meczu.
2.3.Organizatorem zawodów finałowych o Puchar Polski Pomorskiego ZPN jest Pomorski ZPN.
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Art.3.Cykl rozgrywek.
Cykl rozgrywek sezonu 2019/2020 na szczeblu Pomorskiego ZPN rozpoczyna się 21 sierpnia 2019 r. a
kończy się nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
Art.4.Uczestnictwo.
4.1.W rozgrywkach o Puchar Polski Pomorskiego ZPN udział biorą obowiązkowo drużyny III i IV ligi oraz
klasy Okręgowej. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności.
4.2.Na zasadzie dobrowolności w rozgrywką mogą brać udział drużyny nie będące członkami
Pomorskiego ZPN oraz drużyny kategorii junior A.
4.3.Drużyny niebędące członkami Pomorskiego ZPN zgłaszają swój udział w rozgrywkach poprzez
zgłoszenie deklaracji udziału i zobowiązaniu do przestrzegania przepisów i regulaminów Pomorskiego i
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
4.4.W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie extranet.
Wyjątek stanowią zespoły nie będące członkami Pomorskiego ZPN, które uczestniczą na podstawie
imiennej listy zgłoszenia zawodników złożonej przez drużynę i potwierdzoną przez organ prowadzący
rozgrywki.
4.5.Uprawnienie zawodników do rozgrywek mistrzowskich seniorów lub juniorów A oznacza
jednocześnie uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych z zastrzeżeniem art. 4.6.
4.6.Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów
zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.
4.7.W rozgrywkach nie obowiązuje zasada dotycząca udziału zawodników młodzieżowych.
4.8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu IV ligi lub niższej
klasy rozgrywkowej, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN prowadząca rozgrywki Pucharu Polski,
może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu pucharowym, więcej niż jednego
zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.
4.9.Drużyny klubów uczestniczące w rozgrywkach muszą prowadzić trenerzy posiadający ważną licencję
trenerską obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych postanowień powoduje
zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji
trenerskich. Nie dotyczy drużyn niezrzeszonych w Pomorskim ZPN.
Art.5.Etapy rozgrywek.
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy:
Pierwszy etap :
5.1.Na szczeblu Pomorskiego ZPN (Gdańsk) w celu wyłonienia ośmiu drużyn 1/8 rozgrywek, w której
etapowo wg posiadanej klasy rozgrywkowej uczestniczą zespoły niezrzeszone do III ligi włącznie, a
obejmujące drużyny mające swoje siedziby na terenach obejmujących powiaty: chojnicki, gdański,
kartuski, wejherowski, kościerski, pucki, starogardzki, tczewski oraz miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot.
5.2.Na szczeblu Pomorskiego ZPN - Podokręg Słupski w celu wyłonienia czterech drużyn 1/8 finału
rozgrywek, w której etapowo wg posiadanej klasy rozgrywkowej uczestniczą zespoły niezrzeszone do
III ligi włącznie, a obejmujące drużyny mające swoje siedziby na terenach obejmujących powiaty:
bytowski, człuchowski, słupski, lęborski oraz miasto Słupsk.
5.3.Na szczeblu Pomorskiego ZPN - Podokręg Malborski w celu wyłonienia czterech drużyn 1/8
rozgrywek, w której etapowo wg posiadanej klasy rozgrywkowej uczestniczą zespoły niezrzeszone do
III ligi włącznie, a obejmujące drużyny mające swoje siedziby na terenach obejmujących powiaty:
kwidzyński, nowodworski, malborski, sztumski.
Drugi etap:
5.4.Na szczeblu Pomorskiego ZPN prowadzony przez Komisję ds. Rozgrywek w Gdańsku od 1/8 finału
z udziałem 16 drużyn wyłonionych w pierwszym etapie odpowiednio Gdańsk 8, Słupsk i Malbork po
4.
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5.5.Rozgrywki od 1/8 finału rozgrywane będą zgodnie z terminarzem par, systemem pucharowym, na
podstawie mniejszego harmonogramu, a zespoły zostaną zakwalifikowane numerycznie w wyniku
losowania przeprowadzonego przez organ prowadzący te rozgrywki.
1/8 Finału
Numer meczu
Drużyna
Drużyna
Mecz nr 1
Drużyna nr 1
Drużyna nr 2
Mecz nr 2
Drużyna nr 3
Drużyna nr 4
Mecz nr 3
Drużyna nr 5
Drużyna nr 6
Mecz nr 4
Drużyna nr 7
Drużyna nr 8
Mecz nr 5
Drużyna nr 9
Drużyna nr 10
Mecz nr 6
Drużyna nr 11
Drużyna nr 12
Mecz nr 7
Drużyna nr 13
Drużyna nr 14
Mecz nr 8
Drużyna nr 15
Drużyna nr 16
1/4 Finału
Numer meczu
Drużyna
Drużyna
Mecz nr 9
Zwycięzca meczu nr 1
Zwycięzca meczu nr 2
Mecz nr 10
Zwycięzca meczu nr 3
Zwycięzca meczu nr 4
Mecz nr 11
Zwycięzca meczu nr 5
Zwycięzca meczu nr 6
Mecz nr 12
Zwycięzca meczu nr 7
Zwycięzca meczu nr 8
1/2 Finału
Numer meczu
Drużyna
Drużyna
Mecz nr 13
Zwycięzca meczu nr 9
Zwycięzca meczu nr 10
Mecz nr 14
Zwycięzca meczu nr 11
Zwycięzca meczu nr 12
Finał
Numer meczu
Drużyna
Drużyna
Mecz nr 15
Zwycięzca meczu nr 13
Zwycięzca meczu nr 14
5.6.Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN obowiązana jest w terminie 30 czerwiec 2020 r. zgłosić
pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużynę, która zakwalifikowała się do
rozgrywek centralnych.
Art.6.Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej.
Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny w rozgrywkach, zobowiązuje do stosowania
następujących zasad:
6.1.Zawodnicy, którzy brali udział w meczu jednej drużyny, nie mogą brać udział w innej drużynie tego
samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej.
6.2.Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, 3 zawodników, którzy wzięli udział w
meczu tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
6.3.Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one
aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej itd.
Art.7.Losowanie zestawu par i gospodarzy.
7.1.Zestaw par na pierwszym etapie rozgrywek przeprowadzają odpowiednie komisje ds. rozgrywek
Pomorskiego ZPN z uwzględnieniem aktualnie posiadanych uprawnień przez drużyny klas
rozgrywkowych.
7.2.W pierwszej rundzie uczestniczą zespoły niezrzeszone, juniorskie i klasy B, a w dalszej kolejności
drużyny wyższych klas rozgrywkowych.
7.3.W kolejnych rundach pierwszego etapu uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały się w
poprzednich rundach rozgrywek oraz drużyny wyższych klas rozgrywkowych, które dołączane są do
kolejnych rund wg aktualnie posiadanej klasy rozgrywkowej, w przypadku nieparzystej liczby drużyn
danej kategorii w rundzie rozlosowany jest „wolny los”.
7.4.Gospodarzem zawodów w każdym przypadku jest drużyna niższej klasy rozgrywkowej. W przypadku
drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie.
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Art.8.Terminarze.
8.1.Ramowy terminarz rozgrywania rozgrywek Pucharu Polski Pomorskiego ZPN ustalany jest przez
Komisję ds. Rozgrywek, a zatwierdzany przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
8.2.Zawody muszą być rozgrywane w terminach i godzinach wyznaczonych przez organ prowadzący
rozgrywki.
8.3.W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN może
wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
8.4.Gospodarze meczów, z chwilą otrzymania informacji w formie komunikatu, zobowiązani są
powiadomić drużynę przeciwną oraz organ prowadzący rozgrywki o miejscu rozgrywania zawodów
oraz godzinie ich rozgrywania, o ile nie zostanie ona ustalona w komunikacie Komisji.
Art.9.Zasady awansu.
9.1.Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn: drużyny przegrywające w meczach
odpadają.
9.2.Zawody trwają 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego zarządzana będzie dogrywka 2x15
minut. Jeżeli jedna z drużyn zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostanie zwycięzcą
meczu. Jeżeli oba zespoły w czasie dogrywki nie zdobędą bramki lub uzyskały tę samą liczbę bramek,
sędzia zawodów zarządza wykonywanie serii rzutów z punktu karnego według obowiązujących
przepisów gry.
9.3.Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych uprawnione są do wymiany 4 zawodników
przez cały podstawowy czas gry. W dogrywce meczu pucharowego dopuszcza się możliwość
przeprowadzenia dodatkowej piątej zmiany na zawodnika rezerwowego.
9.4.Zawody o Puchar Polski rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, oraz
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008r z późniejszymi
zmianami. Zarządu PZPN - Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem
Dyscyplinarnym PZPN.
Art.10.Ostrzeżenia i wykluczenia.
10.1.Orzecznictwo dyscyplinarne w stosunku do zawodników, szkoleniowców, działaczy, klubów w
odniesieniu do wszystkich biorących udział w rozgrywkach pucharowych należy do właściwych Komisji
Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN w oparciu o Regulamin Dyscypliny PZPN.
10.2.Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie
automatycznie ukarany:
 przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
 przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
 przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym itd.) - karą dyskwalifikacji w
wymiarze 2 meczów.
10.3.Kary, o których mowa powyżej wykonywane są w ramach rozgrywek pucharowych.
10.4.Jeżeli w czasie jednych zawodów pucharowych co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma
kary w postaci napomnienia (żółte kartki) lub wykluczenie (czerwona kartka), drużyna/klub ukaranych
zawodników podlega karze pieniężnej orzekanej przez Komisję Dyscyplinarną Pomorskiego ZPN w
wysokości 100,00zł.
10.5.Po rozegraniu meczów 1/2 finału, żółte kartki otrzymane oraz kary z nimi związane przez
zawodników na szczeblu rozgrywek wojewódzkich zostają anulowane.
10.6. skreśla się.
10.7.Kary za czerwone kartki zawodników drużyn, uczestniczących w rozgrywkach wykonywane są w
kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski.
Art.11.Sędziowie.
11.1.Obsadę sędziowską wyznaczają odpowiednie Kolegia Sędziów Pomorskiego ZPN.
11.2.Drużyny niezrzeszone i juniorskie opłaty za sędziów ponoszą w zryczałtowanej wysokości jak kluby
klasy B.
11.3.Koszty obsady sędziowskiej w zawodach finałowych ponosi Pomorski ZPN.
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Art.12.Badania lekarskie.
12.1.Każdy zawodnik uczestniczący w zorganizowanej rywalizacji sportowej obowiązany jest poddać się
wszechstronnym badaniom lekarskim.
12.2.Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim, które
zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy.
12.3.Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, pesel, orzeczenie i
winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i podpis
lekarza.
12.4.Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego przeprowadzenia,
chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. Termin ważności badania kończy się z upływem
dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu
nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to
badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano
31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). Fakt posiadania przez zawodnika
ważnego orzeczenia potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.
Szczegółowo przepisy w tym zakresie regulują Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016
roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o
stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania
tych orzeczeń (z późn. zm.); i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku. w sprawie
trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku
życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).
12.5.Odpowiedzialność za przeprowadzenie właściwych badań lekarskich, uzyskanie potwierdzenia
wyniku wskazującego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu piłki nożnej oraz przestrzegania
terminów ich ważności w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów spoczywa na klubach
uczestniczących w rozgrywkach.
12.6.Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w
osobach: lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania
pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej od
chwili udostępnienia obiektu dla zawodników i publiczności do czasu przez nich opuszczenia go,
odpowiedniego środka transportu w przypadku konieczności odwiezienia osoby wymagającej pomocy
do szpitala oraz do posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy,
umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel
opieki medycznej - potwierdza przed zawodami własnoręcznym, czytelnym podpisem na sprawozdaniu
z zawodów.
12.7.Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na
klubie, który zawodnik reprezentuje w meczach organizowanych przez drużynę tego klubu.
12.8.Pomorski ZPN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach
organizowanych przez kluby.
Art.13.Koszty organizacji zawodów.
13.1.Zawody organizuje klub/drużyna będący gospodarzem zawodów, który pokrywa wszystkie koszty
związane z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny.
13.2.Drużyny, nie będące członkami klubów zrzeszonych w Pomorskim ZPN, zgłaszając udział do
rozgrywek wpłacają na rachunek Pomorskiego ZPN jednorazowe wpisowe w wysokości 150,00 zł.
13.3.Zawody finałowe organizuje Pomorski ZPN, który pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją
zawodów.
Art.14.Protesty i odwołania.
14.1.Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów musza wpłynąć do organu prowadzącego
rozgrywki w terminie 48 godzin po zawodach przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do
przeciwnika. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie wpłaty, na rachunek Pomorskiego ZPN, kaucji
protestowej w wysokości 400,00 zł.
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Art.15.Nagrody.
15.1.Drużyna, która zdobędzie Puchar Polski Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę pieniężną zgodnie z
regulaminem fundowaną przez PZPN oraz:
 puchar,
 indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk,
15.2. Drużyna, finalista rozgrywek Pucharu Polski Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę pieniężną
zgodnie z regulaminem fundowaną przez PZPN oraz:
 indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk.
15.3.Drużyny, które odpadły w rozgrywkach Pucharu Polski Pomorskiego ZPN na etapie 1/2 finału
otrzymują:
 nagrody pieniężne w wysokości po 1.500,00zł.
15.4.Zarząd Pomorskiego ZPN odrębną uchwałą może uchwalić inne nagrody.
Art.16.Stosowanie przepisów.
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne.
Art.17.Prawo interpretacji.
17.1.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
17.2.W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w
niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN, podjętych po
uchwaleniu Regulaminu.
17.3.Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane w formie aneksów.
Art.18.Obowiązywanie.
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2016/2017 oraz odpowiednio na kolejne sezony rozgrywkowe.
Art.19.Data zatwierdzenia
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 27.06.2016r.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 16 Uchwała nr 571/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia Postanowień finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną
Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4, 5 i 10 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Postanowienia finansowe
dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020”.
II.Tekst Postanowień, będący załącznikiem do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną
Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącym Komisji ds.
Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 571/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Postanowień finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną
Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/20200
POSTANOWIENIA FINANSOWE
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
w sezonie 2019/2020
1. Kluby - członkowie Pomorskiego ZPN zobowiązane są dokonać wpłaty składki członkowskiej w
wysokości i terminach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Pomorskiego ZPN.
2. Kluby - członkowie Pomorskiego ZPN - uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich wnoszą opłatę na
konto Związku z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach od każdej z drużyn Klubu, w zależności od
reprezentowanej klasy rozgrywkowej, w podanej niżej wysokości.
1)
Ekstraklasa
- 8.000,00zł
2)
I liga
- 6.000,00zł
3)
II liga
- 4.000,00zł
4)
III liga
- 13,00zł
5)
IV liga
- 1.300,00zł
6)
klasa Okręgowa
- 1.000,00zł
7)
klasa A
- 650,00zł
8)
klasa B
- 300,00zł
9)
Ekstraklasa i I ligi - futsal
- 800,00zł
10)
II i III liga - futsal
- 200,00zł
11)
Ekstraliga - kobiet
- 1.500,00zł
12)
I liga - kobiet
- 1.000,00zł
13)
II liga - kobiet
- 500,00zł
14)
III liga - kobiet
- 200,00zł
15)
junior A, B, C, D, E i F
- 12,00zł
3. Kluby zobowiązane są do uiszczenia opłaty, o których w pkt.2 nie później niż do startu rozgrywek
danej klasy rozgrywkowej.
4. Wysokość opłaty administracyjnej za weryfikację boisk:
1) dla zespołu ekstraklasa
2) dla zespołu I liga
3) dla zespołu II liga
4) dla zespołu III liga
5) dla zespołu IV liga
6) dla zespołu klasa Okręgowa
7) dla zespołu klasa A
8) dla zespołu klasa B i klas pozostałych

- 600,00zł
- 500,00zł
- 400,00zł
- 300,00zł
- 200,00zł
- 150,00zł
- 100,00zł
- 75,00zł

5. Opłata manipulacyjna za zgłoszenie drużyny do rozgrywek po terminie wynikającym z Regulaminu
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne lub
zmianę wcześniejszego zgłoszenia w terminie wynikającym z postanowienia Komisji ds. Rozgrywek
dla wszystkich lig i klasy rozgrywkowych - 200,00zł.
6. Opłata manipulacyjna za zmianę terminu rozegrania meczu w okresie krótszym niż 14 dni od
zgłoszonego w terminarzu:
1) IV liga
- 200,00zł
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2)
3)
4)
5)
6)

klasa Okręgowa
klasa A
klasa B
rozgrywki młodzieżowe
III liga - kobiet

- 150,00zł
- 100,00zł
- 50,00zł
- 50,00zł
- 100,00zł

7. Kluby wypłacają delegowanym sędziom na zawody zryczałtowany ekwiwalent według ustalonych
przez Pomorski ZPN stawek - na podstawie delegacji wystawionej przez Kolegium Sędziów. Na
podstawie złożonej deklaracji Kluby mogą rozliczać koszty sędziów za pośrednictwem Biura
Pomorskiego ZPN według zasad określanych przez Zarząd Pomorskiego ZPN w trybie odrębnej
uchwały.
8. Opłaty z tytułu uprawnienia zawodnika do gry w jednym cyklu rozgrywkowym tak przed
rozpoczęciem jak i w trakcie sezonu pobiera się w wysokości:
1) dla zawodników Ekstraklasy
- 30,00zł
2) dla zawodników I ligi
- 30,00zł
3) dla zawodników II ligi
- 30,00zł
4) dla zawodników III ligi
- 25,00zł
5) dla zawodników IV ligi
- bez opłat
6) dla zawodników klasy Okręgowej
- bez opłat
7) dla zawodników klasy A
- bez opłat
8) dla zawodników klasy B
- bez opłat
9) dla zawodników Ekstraklasy - futsalu
- 20,00zł
10) dla zawodników I ligi - futsalu
- 20,00zł
11) dla zawodników II ligi - futsalu
- 20,00zł
12) dla zawodników III ligi - futsalu
- 20,00zł
13) dla zawodniczek Ekstraligi - kobiet
- 25,00zł
14) dla zawodniczek I ligi - kobiet
- 25,00zł
15) dla zawodniczek II ligi - kobiet
- 10,00zł
16) dla zawodniczek III ligi - kobiet
- 1,00zł
17) dla zawodników młodzieżowych
- bez opłat
9. Opłaty za uprawnienia zawodników kluby wnoszą na konto Pomorskiego ZPN.
10. Klub otrzymujący ekwiwalent (odstępujący) za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje
wpłaty na konto Pomorskiego ZPN w wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu
netto za transfer krajowy lub w wysokości 2% ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za
transfer zagraniczny.
11. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między stronami
ekwiwalentu netto na konto Związku Piłki Nożnej, którego jest członkiem.
12. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się również odpowiednio w razie ustalenia wysokości ekwiwalentu
netto za wyszkolenie zawodnika przez właściwe organy PZPN lub Pomorskiego ZPN.
13. W przypadku, gdy kwota 3% lub 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto, o którym
mowa w ust. 9 i 10, jest niższa od ryczałtu podanego poniżej, kluby pozyskujący i odstępujący
zawodnika, wpłacają przy uprawnieniu do gry ryczałt w wysokości określonej dla poszczególnej
klasy rozgrywkowej.
14. Klub pozyskujący zawodnika na mocy transferu definitywnego (odpłatnego lub nieodpłatnego)
wpłaca na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1) do zespołu Ekstraklasy
- 2.000,00zł
2) do zespołu I ligi
- 1.500,00zł
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

do zespołu II ligi
do zespołu III ligi
do zespołu IV ligi
do zespołu klasy Okręgowej
do zespołu klasy A
do zespołu klasy B
do zespołu Ekstraklasy - futsal
do zespołu I ligi - futsal
do zespołu II - futsal
do zespołu III ligi - futsal
do zespołu Ekstraligi - kobiet
do zespołu I ligi - kobiet
do zespołu II ligi - kobiet
do zespołu III ligi - kobiet
do zespołu junior A, B, C, D, E i F

- 1.000,00zł
- 700,00zł
- 500,00zł
- 300,00zł
- 200,00zł
- 150,00zł
- 200,00zł
- 200,00zł
- 150,00zł
- 150,00zł
- 200,00zł
- 200,00zł
- 150,00zł
- 50,00zł
- bez opłat

15. Klub odstępujący zawodnika na mocy transferu definitywnego (odpłatnego lub nieodpłatnego)
wpłaca na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1) do zespołu Ekstraklasy
- 2.000,00zł
2) do zespołu I ligi
- 1.500,00zł
3) do zespołu II ligi
- 1.000,00zł
4) do zespołu III ligi
- 700,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 1.000,00zł
5) do zespołu IV ligi
- 500,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 900,00zł
6) do zespołu klasy Okręgowej
- 300,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 600,00zł
7) do zespołu klasy A
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 400,00zł
8) do zespołu klasy B
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
9) do zespołu Ekstraklasy - futsal
- 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 400,00zł
10) do zespołu I ligi - futsal
- 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 400,00zł
11) do zespołu II - futsal
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
12) do zespołu III ligi - futsal
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
13) do zespołu Ekstraligi - kobiet
- 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
14) do zespołu I ligi - kobiet
- 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
15) do zespołu II ligi - kobiet
- 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 200,00zł
16) do zespołu III ligi - kobiet
- 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 200,00zł
17) do zespołu junior A
- bez opłat do klubu spoza Pomorskiego ZPN
- 300,00zł
16. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu czasowego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca
na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1)
do zespołu Ekstraklasy
- 1.000,00zł
2)
do zespołu I ligi
- 750,00zł
3)
do zespołu II ligi
- 750,00zł
4)
do zespołu III ligi
- 350,00zł
5)
do zespołu IV ligi
- 250,00zł
6)
do zespołu klasy Okręgowej
- 150,00zł
7)
do zespołu klasy A
- 100,00zł
8)
do zespołu klasy B
- 75,00zł
9)
do zespołu Ekstraklasy -futsal
- 100,00zł
10)
do zespołu I ligi - futsal
- 100,00zł
11)
do zespołu II - futsal
- 100,00zł
12)
do zespołu III ligi - futsal
- 100,00zł
13)
do zespołu Ekstraligi - kobiet
- 150,00zł
14)
do zespołu I ligi - kobiet
- 150,00zł
15)
do zespołu II ligi - kobiet
- 100,00zł
16)
do zespołu III ligi - kobiet
- 75,00zł
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17)

do zespołu junior A, B, C, D, E i F

- bez opłat

17. Klub zwalniający zawodnika na mocy transferu czasowego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca
na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1)
do zespołu Ekstraklasy
- 1.000,00zł
2)
do zespołu I ligi
- 750,00zł
3)
do zespołu II ligi
- 750,00zł
4)
do zespołu III ligi
- 250,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 500,00zł
5)
do zespołu IV ligi
- 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 450,00zł
6)
do zespołu klasy Okręgowej
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 300,00zł
7)
do zespołu klasy A
- 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 300,00zł
8)
do zespołu klasy B
- 25,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 200,00zł
9)
do zespołu Ekstraklasy - futsal
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 200,00zł
10) do zespołu I ligi - futsal
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 200,00zł
11) do zespołu II - futsal
- 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 150,00zł
12) do zespołu III ligi - futsal
- 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 150,00zł
13) do zespołu Ekstraligi - kobiet
- 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 150,00zł
14) do zespołu I ligi - kobiet
- 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 150,00zł
15) do zespołu II ligi - kobiet
- 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 100,00zł
16) do zespołu III ligi - kobiet
- 25,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 100,00zł
17) do zespołu junior A
- bez opłat do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 150,00zł
18. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie jest związany z klubem żadną umową bądź
kontraktem ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora lub na podstawie decyzji Wydziału Gier
PZPN (ZPN), o której mowa w art. XIV Uchwały nr I/1 z dnia 18.02.2000 roku Zarządu PZPN klub
pozyskujący zawodnika wpłaca na rzecz Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości:
1)
do zespołu Ekstraklasy
- 4.000,00zł
2)
do zespołu I ligi
- 3.000,00zł
3)
do zespołu II ligi
- 2.000,00zł
4)
do zespołu III ligi
- 1.200,00zł
5)
do zespołu IV ligi
- 800,00zł
6)
do zespołu klasy Okręgowej
- 300,00zł
7)
do zespołu klasy A
- 200,00zł
8)
do zespołu klasy B
- 150,00zł
9)
do zespołu futsalu
- 100,00zł
10) do zespołu kobiet
- 50,00zł
11) do zespołu junior A, B, C, D, E i F
- bez opłat
19. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie podpisał deklaracji gry amatora na nowy sezon, a
zarazem nie brał udziału w rozgrywkach przez okres minimum 12 miesięcy klub pozyskujący
zawodnika zwolniony jest z opłat.
20. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, w przypadku przejścia zawodnika do innego Związku
Piłki Nożnej - Klub pozyskujący zawodnika w tym również zawodnika, który nie jest związany
kontraktem (umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto Pomorskiego ZPN, za
uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika w następującej wysokości:
1)
w przypadku zawodników Ekstraklasy
- 750,00zł
2)
w przypadku zawodników I ligi
- 500,00zł
3)
w przypadku zawodników II ligi
- 500,00zł
4)
w przypadku zawodników III ligi
- 300,00zł
5)
w przypadku zawodników klas niższych
- 150,00zł
6)
w przypadku zawodników futsalu
- bez opłat
7)
w przypadku zawodniczek
- bez opłat
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21. Opłaty, o którym mowa w pkt. 19 dotyczą także zawodników, stosownie do przepisu § 27 ust. 1 pkt.
b) Uchwały Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie statusu zawodników
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.
22. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym sezonie do wyższej klasy, niż klasa,
do której ten sam Klub już dokonał uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia
opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty, a
opłaty należnej z tytułu uprawnienia lub/i opłaty transferowej zawodnika do klasy, do której zostaje
on uprawniony.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 17 Uchwała nr 572/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia Taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę
nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2019/2020.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4 w związku z art. 12 § 1 ust. 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co
następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się Taryfikator sankcji
finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2019/2020.
II.Tekst Taryfikatora, będący załącznikiem do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną
Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, przewodniczącym
Komisji ds. Rozgrywek i przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 572/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę
nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2019/2020
TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH
DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
w sezonie 2019/2020
Rozdział I.
A. Sankcje orzekane przez Komisje ds. Rozgrywek w związku z naruszeniem przepisów Regulaminów
rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020:
1.Za wycofanie drużyny zgłoszonej i zapisanej do rozgrywek, ale przed rozpoczęciem rozgrywek,
wymierza się klubom sankcję regulaminową w postaci kary finansowej w następujących wysokościach:
a) w IV lidze
- 1.000,00zł,
b) w klasie Okręgowej
- 500,00zł,
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c) w klasie A
d) w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B
e) w pozostałych klasach rozgrywkowych

- 400,00zł,
- 350,00zł,
- 200,00zł,

2.Za wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania wymierza się klubom sankcję regulaminową
w postaci kary finansowej w następujących wysokościach:
a) w IV lidze
- 2.000,00zł,
b) w klasie Okręgowej
- 1.000,00zł,
c) w klasie A
- 700,00zł,
d) w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B
- 500,00zł,
e) w pozostałych klasach rozgrywkowych
- 300,00zł,
3.W przypadku niestawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie lub pucharowych, klub
którego drużyna nie stawiła się do zawodów zostaje ukarana karą finansową w wysokości:
a) w IV lidze
- 1.000,00zł,
b) w klasie Okręgowej
- 600,00zł,
c) w klasie A
- 500,00zł,
d) w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B
- 400,00zł,
e) w rozgrywkach junior C i D
- 300,00zł,
f) w rozgrywkach junior E, F i G (za turniej)
- 200,00zł,
g) w rozgrywkach III ligi kobiet
- 400,00zł.
W przypadku niestawienia się do zawodów w terminach trzech ostatnich kolejek sezonu, kara zostaje
podwojona (nie dotyczy rozgrywek turniejowych).
4.Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy, którego zawody nie
odbyły się, podlega sankcji regulaminowej w postaci kary finansowej w następujących wysokościach:
a) w IV lidze
- 1.000,00zł,
b) w klasie Okręgowej
- 600,00zł,
c) w pozostałych klasach rozgrywkowych
- 300,00zł,
oraz zobowiązany jest do zwrotu kosztów przejazdu dla drużyny przeciwnej, jeśli drużyna ta zgłosi takie
żądanie.
5.Klub, który nie dopełnił obowiązków ciążących na organizatorze zawodów, polegający na braku
podczas zawodów osoby odpowiedzialnej za opiekę sanitarno-medyczną, noszy wraz z obsługą
odpowiednio oznakowaną, podlega sankcji regulaminowej w postaci kary finansowej w następujących
wysokościach:
a) w IV lidze
- 200,00zł,
b) w klasie Okręgowej
- 150,00zł,
c) w pozostałych klasach rozgrywkowych
- 100,00zł,
B. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organy prowadzące rozgrywki mogą obniżyć wysokość lub
odstąpić od wymierzenia sankcji wynikających z przepisów punktu A.
Rozdział II.
Sankcje orzekane przez Komisję Dyscyplinarną w związku z naruszeniem przepisów w sprawie braku
obecności trenera na zawodach lub braku licencji trenerskiej uprawniającej do prowadzenia zespołów
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej Pomorskiego ZPN:
a) w przypadku klubu IV ligi:
 pierwszy mecz - kara pieniężna - 1.200,00zł,
 drugi mecz - kara pieniężna - 1.800,00zł,
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 trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego;
b) w przypadku klubu klasy Okręgowej, ligi i klasy wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych i
młodzieżowych:
 pierwszy mecz - kara pieniężna - 700,00zł,
 drugi mecz - kara pieniężna - 1.200,00zł,
 trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego;
c) w przypadku klubu klasy A i klasy B:
 pierwszy mecz - kara pieniężna - 400,00zł,
 drugi mecz - kara pieniężna - 600,00zł,
 trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.
d) w przypadku zespołu klubu III ligi kobiet i zespołów dziecięcych:
 pierwszy mecz - kara pieniężna - 100,00zł,
 drugi mecz - kara pieniężna - 200,00zł,
 trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.
Rozdział III.
Sankcje orzekane przez Komisję Dyscyplinarną w związku z naruszeniem przepisów Regulaminu
Dyscyplinarnego i innych niż wymienione w rozdziale I przepisów wynikających z Regulaminu
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne:
1.Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie.
a) za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach (art.
64 § 1 pkt 1) - kara pieniężna do 5.000,00zł.
2.Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez
odpowiedzialne osoby fizyczne.
a) za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie
przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym (art. 65 § 1 lit. c) kara pieniężna do 500,00zł.
b) jeżeli na skutek niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa
na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych naruszeń porządku lub
bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach (art. 65 § 2 lit. a) - kara pieniężna nie
niższa niż 250,00zł.
3.Zachowania pogardliwe lub dyskryminujące.
a) za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm,
przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o
charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka religii
bądź pochodzenia, za wnoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim charakterze w czasie,
bezpośrednio przed lub po meczu (art. 67 § 1):
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 100,00 zł.
- innym osobom fizycznym kara pieniężna nie niższa niż 1.000,00 zł.
b) w przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w art. 67 par. 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub
innego podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata
lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu (art. 67 § 4) - zasadnicza kara pieniężna nie
niższa niż 3.000,00zł.
c) w przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w art. 67 par. 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub
innego podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata
lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu (art. 67 § 5) - zasadnicza
kara pieniężna nie niższa niż 1.000,00zł.
4.Używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
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a) za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za
obraźliwe wymierza się (art. 69) - kara pieniężna od 100,00zł.
5.Podważanie decyzji sędziowskich.
a) za podważanie decyzji sędziowskich i kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów, członków
sztabu medycznego lub działaczy, wymierza się (art. 70) - kara pieniężna od 150,00zł.
6.Samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego rozgrywania meczu.
a) za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowę dalszego rozgrywania meczu wymierza
się karę (art. 71)
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 500,00zł.
- osobom fizycznym kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł.
7.Groźba lub przemoc.
a) kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z
meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w
celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań (art. 72 § 1) - kara pieniężna nie niższa niż
500,00zł.
b) odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w art. 72 § 1 ponosi również klub,
jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego zachowania
(art. 72 § 2) - kara pieniężna od 100,00zł.
c) karom określonym w § 2 podlega również ten, kto usiłuje bądź czyni przygotowania do popełnienia
powyższych czynów (art. 72 § 3)
8.Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową.
a) za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencje prasową (art. 73) - kara pieniężna od 250,00zł.
9.Niesportowy tryb życia.
Za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego (art. 74) - kara pieniężna od
100,00zł.
10.Podżeganie do nienawiści.
a) zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego przekazu
podżega do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem piłkarskim (art. 75) - kara
pieniężna od 100,00zł.
11.Prowokowanie kibiców.
a) za prowokowanie kibiców (art. 76) - kara pieniężna nie niższa niż 200,00zł.
12.Wypowiedzi poniżające.
a) za wypowiedzi lub inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania
potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki nożnej
lub znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, zawodników,
trenerów, działaczy sportowych i innych osób wskazanych w art. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem kibiców (art. 77) - kara pieniężna w wysokości od
100,00zł.
13.Nieterminowe przesłanie sprawozdania.
a) za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji
albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji (art. 82 § 2) - kara
pieniężna do 500,00zł.
14.Uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń.
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a) za uniemożliwienie umieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez
kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych
napomnień - żółte kartki lub wykluczeń - czerwone kartki (art. 83) - kara pieniężna od 100,00zł.
15.Publiczne wypowiedzi sędziego lub obserwatora.
a) za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących przebiegu
zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów (art. 84) - kara
pieniężna od 100,00zł.
16.Nieusprawiedliwiona nieobecność.
a) za nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie
badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu (art. 85) - kara
pieniężna od 100,00zł.
17.Prowadzenie zawodów bez asystentów.
a) za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego nie doprowadzenie zawodów
do końca (art. 86) - kara pieniężna od 100,00zł.
18.Nie stawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji.
a) za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia funkcji
delegata lub za powtarzające się spóźnienia na zawody (art. 88) - kara pieniężna od 100,00zł.
19.Samowolne prowadzenie zawodów.
a) za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN, bądź wydziału
sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów nie zgłoszonych do tych
organów (art. 89) - kara pieniężna od 100,00zł.
20.Dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń.
a) za umyślne dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu
zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie udzielonych upomnień w stosunku do zawodników,
trenerów jak również działaczy (art. 92) - kara pieniężna od 100,00 zł.
21.Nienależne świadczenia.
a) za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń (art. 93) - kara pieniężna od 100,00zł.
22.Niedopełnienie obowiązków określonych w przepisach o rozgrywkach.
a) za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów, podanie
fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o
rozgrywkach (art. 102):
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł.
- innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł.
23.Gra nieuprawnionego zawodnika.
a) za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego karę
dyskwalifikacji albo zawodnika pod obcym nazwiskiem (art. 103):
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 300,00zł.
- zawodnikom kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł.
- innym osobom odpowiedzialnym kara pieniężna nie niższa niż 400,00zł.
24.Niewykonanie zobowiązań.
a) za niewykonanie zobowiązań, w szczególności wobec zawodników, trenerów, członków sztabu
medycznego, klubów piłkarskich, Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki
nożnej (art. 105)
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 400,00zł.
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- zawodnikom kara pieniężna od 350,00zł. do 15.000,00zł.
- innym osobom fizycznym kara pieniężna od 350,00zł. do 15.000,00zł.
25.Popełnienie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści.
a) za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie
korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością sportową (art. 106):
- klubom kara pieniężna w wysokości od 1.000,00zł.
- osobom fizycznym kara pieniężna w wysokości od 1.000,00zł.
26.Zakłady bukmacherskie.
a) za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu regulaminowi dyscyplinarnemu w zakładach
bukmacherskich, zawieranych w kraju lub za granicą, odnoszących się do wszystkich meczów
piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą (art. 107) - kara pieniężna
od 1.000,00zł.
27.Przewinienia związane z grą w reprezentacji Polski.
a) za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do reprezentowania
barw Polski w zawodach sportowych, rozgrywanych w oficjalnych terminach FIFA (art. 108)
- klubowi kara pieniężna od 2.000,00zł.
- działaczom kara pieniężna od 500,00zł.
- trenerom kara pieniężna od 500,00zł.
b) za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie kadry narodowej wymierza się
zawodnikowi - kara pieniężna nie niższa niż 500,00zł.
c) za zachowanie niegodne reprezentanta Polski, popełnione w kraju lub zagranicą wymierza się
zawodnikowi - karę pieniężną nie niższą niż 500,00zł.
28.Naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych.
a) za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w
sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami (art. 109);
- klubom kara pieniężna od 3.000,00 zł.
- zawodnikom kara pieniężna od 1.000,00 zł. do 15.000,00 zł.
- działaczom kara pieniężna w wysokości od 1.000,00 zł. do 15.000,00 zł.
29.Inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm etyczno-moralnych obowiązujących
w piłce nożnej.
a) za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie
Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki
Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki
Nożnej, naruszenie norm etyczno-moralnych obowiązujących w piłce nożnej a także niewykonanie,
niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących
sportu piłki nożnej (art. 110):
- klubom kara pieniężna nie niższa niż 500,00zł.
- zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, członkom sztabu medycznego,
licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i obserwatorom oraz
działaczom piłkarskim kara pieniężna nie niższa niż 350,00zł.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 18 Uchwała nr 573/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez
Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020.
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się
co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się ramowy kalendarz rozgrywek
mistrzowskich i pucharowych w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie
jesiennej sezonu 2019/2020.
II.Niniejszy kalendarz stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds.
Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 573/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez
Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020
RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK
W PIŁKĘ NOŻNĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020
Data

10/11.08.
15.08.
17/18.08.
21.08.
24/25.08.
31.08./01.09.
04.09.
07/08.09.
14/15.09.
18.09.
21/22.09.
28/29.09.
02.10.
05/06.10.
12/13.10.
16.10.
19/20.10.
26/27.10.
30.10.**
02/03.11.

Dzień
tygodnia

PP

sobota/niedziela
czwartek
sobota/niedziela

środa
sobota/niedziela

sobota/niedziela

sobota/niedziela

sobota/niedziela

sobota/niedziela
sobota/niedziela

KB
12

KB
10

III liga
kobiet

1
2
3*

1
2*

1
2*

1

1

1

4
5

3
4

3
4

2
3

2
3

1

1

2
3

6
7

5
6

5
6

4
5

4
5

2
3

2
3

4
5

8
9

7
8

7
8

6
7

6
7

4
5

4
5

6
7

10
11

9
10

9
10

8
9

8
9

6
7

6
7

8
9

12
13

11
12

11
12

10
11

10
11

8
9

8
9

10
11

14

13

13

12

12

10

V

sobota/niedziela

środa

KB
14

IV

sobota/niedziela

środa

KA
14

III

sobota/niedziela

środa

KA
16

II

sobota/niedziela

środa

KO

I

sobota/niedziela

środa

IV liga

VI
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12

09/10.11.
16/17.11.
23/24.11.

15
16
17

sobota/niedziela
sobota/niedziela
sobota/niedziela

14
15

14
15

13

13

13

11

* - kolejki obligatoryjnie rozgrywane w dniu 18. sierpnia 2019r.
** - termin rezerwowy dla rozgrywek pucharowych
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 19 Uchwała nr 574/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych
przez Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia
się, co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się ramowy kalendarz rozgrywek
młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu
2019/2020.
II.Niniejszy kalendarz stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds.
Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 574/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych przez
Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020
RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH
W PIŁKĘ NOŻNĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020
ILW
JA

ILW
JB

J16

J14

J12

Data

Dzień tygodnia

10/11.08.

sobota/niedziela

1

15.08.

czwartek

2

17/18.08.

sobota/niedziela

1

1

3*

1

24/25.08.

sobota/niedziela

2

2

4

2

1

31.08./01.09.

sobota/niedziela

3

3

5

3

2
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J10

J8

1

1

E1

E2

F1

F2

G1

G2

07/08.09.

sobota/niedziela

4

4

6

4

3

2

2

14/15.09.

sobota/niedziela

5

5

7

5

4

3

3

21/22.09.

sobota/niedziela

6

6

8

6

5

4

4

28/29.09.

sobota/niedziela

7

7

9

7

6

5

5

05/06.10.

sobota/niedziela

8

8

10

8

7

6

6

12/13.10.

sobota/niedziela

9

9

11

9

8

7

7

19/20.10.

sobota/niedziela

10

10

12

10

9

8

26/27.10.

sobota/niedziela

11

11

13

11

10

9

02/03.11.

sobota/niedziela

12

12

14

12

11

09/10.11.

sobota/niedziela

13

13

15

13

1

1
1

2

1
2

2
3

1

2

2

3

3

2
3

3

1

3

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 20 Uchwała nr 575/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie udzielenia pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2019/2020
przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1, art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego
ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, udzielone zostaje pełnomocnictwo do
organizacji i prowadzenia rozgrywek w rejonie gdańskim w sezonie 2019/2020 w następującym
zakresie:
1. III liga kobiet - jedna (1) grupa,
2. IV liga - jedna (1) grupa,
3. klasa Okręgowa - dwie (2) grupy,
4. klasa A - trzy (3) grupy,
5. klasa B - cztery-sześć (4-6) grup,
6. grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt),
7. Pucharu Polski.
II.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, udziela się pełnomocnictw do organizacji i
prowadzenia rozgrywek przez Podokręg Słupski w sezonie 2019/2020 w następującym zakresie:
1. klasa Okręgowa - jedna (1) grupa,
2. klasa A - dwie (2) grupy,
3. klasa B - dwie (2) grupy,
4. grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt),
5. Pucharu Polski.
III.Na wniosek wiceprezesa ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN, udziela się pełnomocnictw do
organizacji i prowadzenia rozgrywek przez Podokręg Malborski w sezonie 2019/2020 w następującym
zakresie:
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1.
2.
3.
4.

klasa A - jedna (1) grupa,
klasa B - dwie (2) grupy,
grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt),
Pucharu Polski.

IV.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, pełnomocnikom
Zarządu Pomorskiego ZPN ds. podokręgów, przewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek, przewodniczącym
Komisji Dyscyplinarnych, przewodniczącym Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
przewodniczącym Zarządów Kolegium Sędziów, dyrektorowi Biura Pomorskiego ZPN, kierownikom Biur
podokręgów oraz księgowości Pomorskiego ZPN.
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 21 Uchwała nr 576/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie regulującym „Zasady zaszeregowania sędziów w sezonie
rozgrywkowym 2018/2019 i następnych”.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 z związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz art. 12 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego
ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w dokumencie regulującym „Zasady
zaszeregowania sędziów w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i następnych” wprowadza się
następujące zmiany:
1) dotychczasowy ust. III.B. pkt. 11. Test nr 2 - tabela w brzmieniu: „sędziowie klasy B - 12 okrążeń do
awansu, 10 do zaliczenia, element biegu interwałowego Y - 26, bieg 6x40m (w każdym biegu) - 7,0”
otrzymuje nowe brzmienie: „sędziowie klasy B - 12 okrążeń do awansu, 10 do zaliczenia, element biegu
interwałowego Y - 24, bieg 6x40m (w każdym biegu) - 6,8”.
2) dotychczasowy ust. III.B. pkt. 11. Test nr 2 - tabela w brzmieniu: „sędziowie do dyspozycji referenta - 6
okrążeń - na zawody klasy B i młodzieżowe od JC w dół, element biegu interwałowego Y - 26, bieg 6x40m (w
każdym biegu) - 9,0” otrzymuje nowe brzmienie: „sędziowie do dyspozycji referenta - 6 okrążeń - na
zawody klasy B i młodzieżowe od JC w dół, element biegu interwałowego Y - 24, bieg 6x40m (w każdym
biegu) - 9,0”.
3) dotychczasowy ust. IV. pkt. 4 w brzmieniu: „Ustala się następującą ilość sędziów w poszczególnych
klasach rozgrywkowych w sezonie rozgrywkowym 2018/2019:” otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się
następującą ilość sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych w sezonie rozgrywkowym
2019/2020:”.
II.Jednolity tekst Zasad stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Zarządu
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 576/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
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w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie regulującym „Zasady zaszeregowania sędziów w sezonie
rozgrywkowym 2018/2019 i następnych”.
Uchwała nr 419/Z/2018 z dnia 02.07.2018r.
zm. Uchwała nr 576/Z/2019 z dnia 26.06.2019r.
ZASADY ZASZEREGOWANIA SĘDZIÓW W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 I NASTĘPNYCH
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1) Niniejsze zasady zostały dostosowane do warunków Konwencji Sędziowskiej UEFA.
2) Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć pełny
cykl rozgrywkowy w systemie jesień - wiosna.
3) Niniejsze zasady służą do ustalenia kolejności sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych w
celu wyłonienia:
a) sędziów w zakresie zaszeregowania w danej klasie rozgrywkowej,
b) sędziów w zakresie awansu: z IV ligi do III ligi, z klasy Okręgowej do IV ligi, z klasy A do klasy
okręgowej oraz z klasy B do klasy A,
c) sędziów w zakresie spadku: z IV ligi do klasy Okręgowej, z klasy okręgowej do klasy A oraz z
klasy A do klasy B.
4) Sędzia powinien:
a) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną;
b) posiadać wymaganą testami sprawność fizyczną;
c) brać czynny udział we wszystkich formach egzaminów oraz szkoleń
d) złożyć pisemny wniosek o przyznanie licencji sędziego uprawniającej do prowadzenia zawodów
w danej klasie rozgrywkowej do Komisji Licencji Sędziowskich Pomorskiego ZPN, zgodnie z
odpowiednią uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów
piłkarskich.
II. EGZAMINY PRAKTYCZNE
1) Na zawodach mistrzowskich i pucharowych sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym
(obserwacjom) zgodnie z wytycznymi dla obserwatorów do oceny pracy sędziów, sędziów
asystentów i sędziów technicznych.
2) Sędzia, który otrzymał z egzaminu praktycznego ocenę 7,4 lub niższą nie jest brany pod uwagę przy
obsadach przez okres 4 kolejek rozgrywkowych oraz zostanie poddany egzaminowi komisyjnemu w
swojej klasie zaszeregowania. Uzyskanie z egzaminu komisyjnego w klasie uprawnionej oceny
niższej niż 7,5 powoduje natychmiastowe obniżenie klasy zaszeregowania sędziego.
3) Otrzymanie po raz drugi przez sędziego oceny 7,4 lub niższej powoduje automatyczne
natychmiastowe obniżenie klasy zaszeregowania sędziego.
4) Aby sędzia mógł po zakończeniu sezonu awansować, musi być poddany w sezonie rozgrywkowym
egzaminowi praktycznemu minimum:
a) w IV lidze - 6 razy (minimum 3 razy w rundzie wiosennej),
b) w klasie Okręgowej - 3 razy (minimum 2 razy w rundzie wiosennej),
c) w klasie A - 2 razy (minimum 1 raz w rundzie wiosennej).
d) w klasie B - 1 raz w sezonie rozgrywkowym.
5) Do klasyfikacji za dany sezon rozgrywkowy zalicza się sędziemu oceny z egzaminów praktycznych,
które odbędą się do zakończenia rundy wiosennej według terminarza rozgrywek i z wszystkich
meczów, które prowadził w klasie, do której był uprawniony oraz meczów pucharowych.
6) W IV lidze po rundzie jesiennej zostanie wyselekcjonowana grupa sędziów spełniających kryteria
awansowe i uzyskująca zadowalające oceny z obserwacji w rundzie jesiennej. W zależności od liczby
kandydatów do awansu, pretendenci będą obserwowani przez ustaloną przez Zarząd KS
Pomorskiego ZPN liczbę obserwatorów, którzy oprócz wystawionych ocen będą zobowiązani do
ustalenia listy rankingowej obserwowanej grupy sędziów. Będzie ona uwzględniona przy tworzeniu
końcowej listy klasyfikacyjnej spośród egzaminowanych pretendentów. Kandydaci wyznaczeni przez
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Zarząd KS do ubiegania się o awans do III ligi w danym sezonie rozgrywkowym, bez względu na
uzyskane oceny z zawodów, nie mogą opuścić szeregów IV ligi oraz nie dotyczą ich ustalenia
wynikające z pkt. II 2) i 3).
7) W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Pomorskiego ZPN ma prawo delegować sędziów
perspektywicznych na mecze wyższej klasy, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie.
8) Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani w
obsadzie zawodów. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie prowadzonych przez sędziego
zawodów, nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony KS
Pomorskiego ZPN.
9) W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Pomorskiego ZPN wobec uzdolnionych sędziów
prezentujących wysoki poziom arbitrażu ma prawo awansować sędziego w trakcie trwania sezonu.
10) Zarząd KS Pomorskiego ZPN może unieważnić ocenę z egzaminu praktycznego w przypadkach gdy,
występują merytoryczne błędy w arkuszu obserwatora stwierdzone przez Komisję Kwalifikacji.
Zarząd KS Pomorskiego ZPN może zmienić ocenę z egzaminu praktycznego, w przypadku gdy,
przedstawiony zostanie kompletny (całe zawody) materiał filmowy z zawodów, a jego relacja w
opinii Komisji Kwalifikacji będzie znacznie odbiegać od zapisu w arkuszu obserwatora.
III. EGZAMINY I SZKOLENIA SĘDZIÓW
1) Sędziowie czynni wszystkich klas zaszeregowania mają obowiązek poddawać się wszelkim formom
egzaminów oraz szkoleń organizowanych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
2) Egzaminy teoretyczne są konkursowe, zaś kondycyjne zaliczeniowe i odbywają się w terminach
zatwierdzonych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
A. Egzaminy teoretyczne
3) W trakcie sezonu rozgrywkowego sędziowie IV ligi, klasy okręgowej, klasy „A” oraz klasy „B”
poddawani są 2 egzaminom teoretycznym (w formie testu 30 pytań - czas na odpowiedź 30 minut)
ocenianym według poniższych reguł:
a) błędna odpowiedź dotycząca kary zespołowej, wykluczenia z gry (czerwona kartka), decyzji o
innym sposobie rozstrzygnięcia lub niepełna odpowiedź w zakresie wyboru powoduje
przyznanie 0 pkt.
b) każda niepełna odpowiedź w zakresie napomnienia (żółta kartka) powoduje obniżenie oceny o
0,5 pkt.
4) Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu sprzętu komputerowego.
5) Łączna ilość punktów uzyskana z testu egzaminacyjnego decyduje o ocenie, zgodnie z poniższą
tabelą:
Ocena w zależności od klasy
Ilość punktów
IV liga klasa O i A klasa B
30
5
5
5
29,5
4,9
4,9
4,9
29
4,8
4,8
4,8
28,5
4,7
4,7
4,7
28
4,6
4,6
4,6
27,5
4,5
4,5
4,5
27
4,4
4,4
4,4
26,5
4,3
4,3
4,3
26
4,2
4,2
4,2
25,5
4,1
4,1
4,1
25
4,0
4
4
24,5
3,9
3,9
3,9
24
3,8
3,8
3,8
23,5
0
3,7
3,7
23
0
3,6
3,6
22,5
0
3,5
3,5
22
0
3,4
3,4
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21,5
0
3,2
3,35
21
0
3
3,3
20,5
0
0
3,25
20
0
0
3,2
19,5
0
0
3,15
19
0
0
3,1
18,5
0
0
3,05
18
0
0
3
<18,0
0
0
0
Zaliczenie egzaminu poprawkowego
2
2
2
6) Ogólna ocena z egzaminów teoretycznych stanowi średnią arytmetyczną ocen z 2 testów
egzaminacyjnych w danym sezonie rozgrywkowym.
7) Nieobecność na egzaminie teoretycznym, podobnie jak jego niezaliczenie, powoduje uzyskanie przez
sędziego oceny 0,0. Niezaliczenie egzaminu powoduje również wstrzymanie sędziego w obsadzie
zawodów do czasu zaliczenia kolejnego egzaminu teoretycznego (poprawkowego), z którego uzyska
ocenę 2,0. Sędziowie IV ligi, klasy okręgowej i klasy A, B wstrzymani w obsadzie zawodów z tytułu
niezaliczenia egzaminu teoretycznego mogą prowadzić do czasu zaliczenia egzaminu teoretycznego,
zawody młodzieżowe klasy Junior Młodszy B1 i wszystkich kategorii młodszych.
8) Sędziom nieobecnym na egzaminie nie zostanie przyznana ocena 0,0, jeśli ich absencja
spowodowana była obsadą na zawody względnie szczególnie ważnymi powodami. Decyzję o uznaniu
nieobecności sędziego na egzaminie teoretycznym (w wyjątkowych przypadkach) za
usprawiedliwioną podejmuje Zarząd KS Pomorskiego ZPN. Taka decyzja nie powoduje sankcji z
pkt.III.A.7.
9) Sędziowie, którym uznana została nieobecność za usprawiedliwioną, mają obowiązek poddania się
egzaminowi teoretycznemu w terminie wyznaczonym przez Komisję Szkoleniową KS Pomorskiego
ZPN. Niezaliczenie tego egzaminu spowoduje sankcje opisane w pkt. III.A.7.
10) Sędzia, który w danym sezonie rozgrywkowym uzyska z egzaminu teoretycznego ocenę 0,0
(niezaliczenie lub nieprzystąpienie do testu), nie ma prawa awansu w danym sezonie
rozgrywkowym.
B. Egzaminy kondycyjne
11) Sędziowie IV ligi, klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B są poddawani jesiennemu i wiosennemu
egzaminowi kondycyjnemu. Każdy z tych egzaminów - jesienny i wiosenny – odbywa się w jednym
terminie i jest zaliczeniowy.
Kandydaci spośród sędziów IV ligi chcący ubiegać się o awans w danym sezonie rozgrywkowym, w
wiosennym terminie egzaminu biegają limity dla sędziów III ligi.
Jeżeli sędzia IV (kandydat do III ligi) przystępując do egzaminu według limitów klasy wyższej, nie
zaliczy egzaminu kondycyjnego, to takie przystąpienie do egzaminu jest traktowane jako nie
zaliczony pierwszy termin egzaminu kondycyjnego.
Warunkiem zaliczenia sprawdzianu kondycyjnego - interwałowego, składającego się z dwóch testów,
jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z testu nr 1 i testu nr 2.
Test 1:
6x 40 metrów w odstępach 1 minutowych - maksymalny dopuszczalny czas dla każdego z 6 szybkich
biegów: patrz tabela poniżej.
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeśli sędzia nie
zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli dwa
sprinty są niezliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest
zaliczenie testu nr 1.
Test 2:
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. Na pierwszy gwizdek prowadzącego test sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie „X” sekund z miejsca startu. Po czym mają oni „Y”
sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec
150 metrów w czasie „X” sekund, po czym następuje przejście 50 metrów w czasie „Y” sekund. To składa
się na 1 okrążenie.
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Element biegu
interwałowego:
X
Y

Kryterium wieku:

Bieg 6x40 m
(w każdym biegu)

sędziowie III ligi
15
18
6,0
- 12 okrążeń oraz kandydaci na sędziów III ligi
sędziowie IV ligi
15
20
6,2
- 12 okrążeń
sędziowie klasy Okręgowej
15
22
6,4/6,2-do awansu
- 12 okrążeń do awansu, 10 na zaliczenie
sędziowie klasy A
17
24
6,8
- 12 okrążeń do awansu, 10 na zaliczenie
sędziowie klasy B 12
17
24
6,8
- okrążeń do awansu, 10 na zaliczenie
sędziowie do dyspozycji referenta
17
24
9,0
- 6 okrążeń - na zawody klasy B i młodzieżowe od JC w dół
(wszyscy sędziowie są poddawani egzaminom kondycyjnym 2 razy w sezonie).
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 3 pachołki
(1,5 metra przed i 1,5 metra za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi
jednej stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym
razem sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony ze sprawdzianu. Sędziowie nie
mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem. Ilość okrążeń do zaliczenia tego testu
wynosi 10 (w III i IV lidze 12 okrążeń). Sędziowie chcący ubiegać się o awans do klasy wyższej muszą
zaliczyć 12 pełnych okrążeń w każdym egzaminie. Sędzia, który nie ubiega się o awans również może
kontynuować bieg aż do 12 okrążeń, aby wykazać swoje dobre przygotowanie kondycyjne do
prowadzenia zawodów. Może to być brane pod uwagę w podsumowaniu całego sezonu przez Zarząd KS
Pomorskiego ZPN.
12) W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansu 4000m (w III i IV lidze 4800 m) test
kondycyjny nie będzie zaliczony.
13) Sędzia, który nie przystąpi do egzaminu kondycyjnego na pierwszym i drugim egzaminie, w tym w
dodatkowych terminach wyznaczonych z powodu nieobecności usprawiedliwionej, zostanie
pozbawiony uprawnień do prowadzenia zawodów w klasie zaszeregowania. Jeżeli natomiast w
jednym z egzaminów nie zaliczy egzaminu kondycyjnego, może przystąpić do egzaminu
poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN. Do momentu zdania
egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod uwagę w obsadzie zawodów, a w przypadku
nie zaliczenia egzaminu w terminie dodatkowym, zostanie wstrzymany w obsadach do czasu
uzyskania zaliczenia.
14) Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez
lekarza zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin
powtórzyć, w warunkach określonych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN, po zgłoszeniu gotowości
przystąpieniu do testu sprawnościowego. Zaświadczenie lekarskie musi być złożone w terminie 3 dni
od dnia egzaminu.
15) Sędzia IV ligi, klasy Okręgowej i klasy A, B który nie zaliczy egzaminu kondycyjnego (jesiennego lub
wiosennego) zostanie natychmiastowo wstrzymany w obsadzie zawodów jako sędzia i zostanie
pozbawiony prawa awansu w sezonie rozgrywkowym.
16) Sędzia klasy A, który w trakcie sezonu rozgrywkowego został zdegradowany do klasy B ma
obowiązek przystąpić do dwóch egzaminów kondycyjnych w danym sezonie rozgrywkowym zgodnie
z zasadami zaszeregowania.
17) Egzamin w dodatkowym terminie może być zorganizowany warunkowo dla sędziów, którzy ze
względów zdrowotnych lub szczególnie ważnych powodów nie mogli uczestniczyć w zasadniczym
terminie egzaminu. O uwzględnieniu usprawiedliwienia decyduje Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
Sędziowie ci, nie tracą z tego tytułu prawa awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. W dodatkowym
terminie zdają również egzamin sędziowie, którzy nie zaliczyli go w terminie zasadniczym, lecz fakt
przystąpienia do egzaminu dodatkowego (poprawkowego) powoduje, że nie są oni uwzględnieni w
awansie. Sędziowie, którzy nie przystąpili lub nie zaliczyli egzaminu w terminie zasadniczym zostają
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wstrzymani w obsadzie zawodów do czasu zaliczenia egzaminu w dodatkowym terminie. Jeśli sędzia
nie zaliczył jesiennego egzaminu kondycyjnego w pierwszym terminie (włączając w to również fakt
nieprzybycia) i nie pojawił się względnie nie zaliczył egzaminu kondycyjnego w terminie
dodatkowym, to jest wstrzymany w obsadzie do czasu zaliczenia wiosennego egzaminu
kondycyjnego.
18) Sędziom delegowanym przez PZPN i Pomorski ZPN na zawody w czasie egzaminów, wyniki
osiągnięte w oficjalnym dodatkowym terminie zaliczone zostaną jakby uzyskane zostały w
pierwszym terminie. Fakt ten również nie powoduje wstrzymania tego sędziego w obsadzie
zawodów do momentu zaliczenia egzaminów. Dotyczy to również sędziów prowadzących zawody
poza granicami kraju, jeśli ich przylot do Polski następuje w okresie krótszym niż 48 godzin przed
wyznaczonym egzaminem.
19) Sędziom oraz sędziom asystentom szczebla centralnego, którzy zaliczyli egzamin kondycyjny
organizowany przez PZPN, zostanie uznany wynik tego egzaminu, o ile odbył się on nie wcześniej niż
90dni od daty egzaminu organizowanego w Pomorskim ZPN.
20) Jeżeli sędzia międzynarodowy, uczestniczył w oficjalnym egzaminie kondycyjnym organizowanym
przez PZPN, UEFA lub FIFA, to wynik sprawdzianu kondycyjnego zostanie mu zaliczony, jeśli zakres i
forma tego egzaminu były identyczne jak przewidziane w danym terminie egzaminu w Polsce.
Podstawą do zaliczenia w takim przypadku będzie oficjalny dokument PZPN, UEFA lub FIFA.
21) Wszystkie egzaminy poprawkowe (o których mowa w niniejszych zasadach) odbywają się tylko w
terminach ustalonych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
22) Jeżeli sędzia w ciągu 3 dni od dnia egzaminu, w formie pisemnej skierowanej do Zarządu KS
Pomorskiego ZPN, nie przedłoży usprawiedliwienia nieobecności na którymkolwiek z egzaminów, to
traci prawo do obsad sędziowskich do czasu zaliczenia testu kondycyjnego. Zarząd KS Pomorskiego
ZPN po rozpatrzeniu podania o usprawiedliwienie podejmie stosowną decyzję.
23) Na żądanie komisji egzaminacyjnej sędziowie przystępujący do egzaminu kondycyjnego mają
obowiązek okazać dowód tożsamości oraz aktualne badanie lekarskie. W razie braku takiego
dokumentu, gdy tożsamość uczestnika egzaminu nie zostanie jednoznacznie potwierdzona lub
badanie lekarskie jest nieaktualne, sędzia nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Jeśli mimo to osoba
ta przystąpi do egzaminu, jej wynik nie zostanie uwzględniony.
C. Szkolenia sędziów
24) Sędziowie mają obowiązek udziału w szkoleniu korespondencyjnym w ciągu sezonu rozgrywkowego
i przekazywania prac pisemnych do Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w ściśle ustalonych przez
Zarząd terminach, jeżeli Zarząd KS uzna tę formę szkolenia za obowiązkową w danym sezonie
rozgrywkowym.
25) Sędziowie przekazując prace szkolenia korespondencyjnego winni uzyskać potwierdzenie jej
przekazania (jeśli dokonują tego osobiście) lub dowodu przesyłki poleconej kierowanej na adres
Pomorskiego ZPN.
26) Nieprzesłanie pracy szkolenia korespondencyjnego, przesłanie po terminie, bądź jej niezaliczenie
(łącznie z przypadkiem przesłania powielonej znaczącej części pracy innego autora) powoduje
przyznanie sędziemu punktów ujemnych za każdy element szkoleniowy, jak w tabeli (IV ppkt1).
IV. INNE ELEMENTY WSPÓŁZAWODNICTWA SĘDZIÓW
1) Współzawodnictwo sędziów obejmuje również ocenę wywiązywania się z obowiązków i aktywności
organizacyjnej w niżej wymienionych składowych:
Elementy składowe
Punkty
a)
przedłożenie aktualnej karty zdrowia po wyznaczonym terminie
- 0,50 pkt
b)
nieopłacenie w terminie całości należnych składek
- 0,50 pkt
c)
każdy kolejny miesiąc opóźnienia płatności
- 0,50 pkt
d)
kara dyscyplinarna - nagana lub kara pieniężna
- 0,25 pkt
e)
kara dyscyplinarna - dyskwalifikacja od 1 meczu do 1 miesiąca
- 0,35 pkt
f)
kara dyscyplinarna - dyskwalifikacja od 1 do 6 miesięcy
- 0,50 pkt
g)
kara dyscyplinarna - dyskwalifikacja powyżej 6 miesięcy
- 1,00 pkt
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h)

nienależyte wywiązanie się sędziego IV ligi z obowiązku uczestnictwa w
szkoleniu korespondencyjnym - opisane w punkcie C. (przesłanie po
terminie lub jej niezaliczenie)
i)
nienależyte wywiązanie się sędziego IV ligi z obowiązku uczestnictwa w
szkoleniu korespondencyjnym - opisane w punkcie C. (nieprzekazanie
pracy)
j)
obecność na każdym szkoleniu sędziów
l)
działalność społeczna na rzecz Kolegium Sędziów oraz Pomorskiego ZPN
potwierdzona przez Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN
m) niezaliczenie egzaminu kondycyjnego lub nie przystąpienie do niego z
tytułu nieobecności nieusprawiedliwionej
n)
zaliczenie egzaminu teoretycznego w pierwszym terminie wyznaczonym
przez Komisję Szkoleniową
o)
zaliczenie egzaminu kondycyjnego w pierwszym terminie wyznaczonym
przez Komisję Szkoleniową
2) Stosowna ilość punktów zostanie dodana/odjęta do ogólnej oceny sędziego.

- 0,30 pkt
- 0,50 pkt
+ 0,20 pkt
+ 0,10 pkt
- 0,50 pkt
+ 0,10 pkt
+ 0,10 pkt

V. LISTY KLASYFIKACYJNE
1) Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS ZPN ustala listę klasyfikacyjną sędziów
danej klasy rozgrywkowej na podstawie danych przekazanych przez Komisję Szkoleniową KS
Pomorskiego ZPN, biorąc pod uwagę m.in.:
a) oceny oraz merytoryczną treść obserwacji z poszczególnych meczów,
b) wyniki uzyskane na egzaminach sędziów w danej klasie zaszeregowania,
c) rankingi sporządzane przez obserwatorów, gdzie ma to zastosowanie.
2) Listy klasyfikacyjne dla sędziów wszystkich klas rozgrywkowych sporządzone zostaną z ogólną notą
sędziego (N), która dla sędziów poszczególnych klas stanowi sumę składowych ustaloną według
wzoru: N = EP x 4,0 + ET + W gdzie:
a) EP - średnia ocena egzaminu praktycznego (obserwacje),
b) ET - ocena ogólna egzaminów teoretycznych,
c) W - element współzawodnictwa sędziów.
3) Jeżeli w trakcie sezonu rozgrywkowego sędzia uzyska ocenę 7,9 lub 7,8 oraz ponieważ w przypadku
wystawienia ocen 7,8 lub 7,9 należy podać jaka byłaby ocena, gdyby sędzia nie popełnił jednego
poważnego błędu, to do ustalenia list klasyfikacyjnych za dane zawody bierze się ocenę jak poniżej:
Ocean

4)

5)
6)
7)

Ocena przewidywana

Ocena do listy

7,9
8,4 lub wyżej
8,2
7,9
8,3
8,15
7,8
8,2
8,1
7,8
8,1
8,05
7,8
8,0
7,9
Sędzia, który w trakcie trwania sezonu złoży rezygnację z sędziowania lub zostanie mu podwyższona
klasa zaszeregowania, nie zostanie po zakończeniu sezonu rozgrywkowego uwzględniony na
ostatecznej liście klasyfikacyjnej swojej klasy rozgrywkowej, do której został zaszeregowany na
początku sezonu rozgrywkowego.
Sędziowie, którym w trakcie sezonu obniżono klasę zaszeregowania zostaną umieszczeni na liście
klasyfikacyjnej niższej klasy zaszeregowania w osobnej grupie „sędziów bez prawa awansu”.
Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu KS Pomorskiego ZPN są ujmowani na listach
klasyfikacyjnych sędziów klasy B.
Jeżeli sędziowie uzyskają jednakowe oceny ogólne N w danej klasie rozgrywkowej, to o zajętym
przez nich miejscu na końcowej liście klasyfikacyjnej decyduje Zarząd KS uwzględniając średnią ocen
z egzaminów: praktycznego (obserwacje), a następnie pisemnego.

VI. ZASZEREGOWANIE SĘDZIÓW
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1) Przed każdym sezonem Zarząd KS Pomorskiego ZPN ustala liczbę sędziów niezbędnych do
prowadzenia zawodów w każdej klasie rozgrywkowej z uwzględnieniem liczby sędziów Ekstraklasy
I, II i III ligi.
2) Dopuszcza się uwzględnienie wniosków Komisji Mentorskiej KS Pomorskiego ZPN w zakresie
uprawnień sędziów w kolejnym sezonie rozgrywkowym.
3) Po uwzględnieniu wymogów punktu 1. i na podstawie list klasyfikacyjnych sędziów w
poszczególnych klasach rozgrywkowych Zarząd KS Pomorskiego ZPN przedstawia propozycję
Zarządowi Pomorskiego ZPN o zaszeregowaniu sędziów do III i IV ligi oraz podejmuje decyzje o
uprawnieniu sędziów do prowadzenia zawodów w klasie Okręgowej i w niższych klasach w
następnym sezonie rozgrywkowym.
4) Ustala się następującą ilość sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych w sezonie
rozgrywkowym 2019/2020:
a) IV liga - około 30 sędziowie, asystenci szczebla centralnego;
b) klasa Okręgowa - ok. 65 sędziów (w tym do 20 sędziów z podokręgu Słupsk);
c) klasa A - nie mniej niż 100 sędziów (w tym do 34 sędziów z podokręgu Słupsk oraz podokręgu
Malbork do 17).
5) Listy klasyfikacyjne sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych stanowią kryterium
pomocnicze do ustalania zaszeregowań sędziów na następny sezon rozgrywkowy. Uwzględniając
aktualne wytyczne KS PZPN, Zarząd KS Pomorskiego ZPN może wytypować do awansu lub
utrzymania w poszczególnych klasach zaszeregowań sędziów perspektywicznych, którzy zajęli
niższe pozycje na liście klasyfikacyjnej, zamiast sędziów, których wiek lub inne kryteria realnie nie
predestynują ich do awansu na szczebel centralny lub do wyższej klasy w rozgrywkach
prowadzonych przez Pomorski ZPN, albo utrzymania (pozostawania) w danej klasie zaszeregowania.
6) Przed rozpoczęciem rundy wiosennej na wniosek Zarządu KS Pomorskiego ZPN może być
awansowany do każdej klasy rozgrywkowej sędzia po spełnieniu kryteriów egzaminu kondycyjnego
dla danej klasy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Awans lub prolongata uprawnień sędziego następuje po spełnieniu wszystkich warunków zawartych
w niniejszych Zasadach.
2) Sędzia może być czasowo urlopowany. O zaliczeniu urlopowanego sędziego do określonej grupy
arbitrów oraz zakresie niezbędnych do zaliczenia egzaminów decyduje Zarząd KS Pomorskiego ZPN
po zakończeniu urlopu. W przypadku urlopu sędziego trwającego dłużej niż 6 miesięcy, sędzia może
mieć prolongowane uprawnienia w klasie, w której odbywa urlop, pod warunkiem zaliczenia
egzaminów teoretycznych i kondycyjnych, oraz szkolenia korespondencyjnego, objętych
obowiązującymi zasadami.
3) Urlopowanie sędziego, które nie obejmuje całej rundy rozgrywkowej nie zwalnia sędziego z
uczestnictwa we wszystkich formach szkolenia.
4) Sędziowie ukarani dyskwalifikacją przez Komisję Dyscyplinarną Pomorskiego ZPN nie są zwolnieni z
obowiązku uczestnictwa we wszelkich formach szkolenia i egzaminach organizowanych przez
Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
5) Sędzia IV ligi, klasy Okręgowej i klasy A może być przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej w
trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, jeżeli:
a) naruszy normy etyczno-moralne lub sportowe w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym
również, gdy postawione mu zostaną zarzuty przez prokuraturę związane z korupcją w sporcie
bądź zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa
popełnione umyślnie) albo,
b) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub Pomorskiego ZPN albo,
c) łamie lub uchyla się od spełnienia wymogów ujętych w niniejszych zasadach albo,
d) nie uczestniczy aktywnie i czynnie w działalności organizacyjnej oraz szkoleniach
organizowanych przez KS,
e) Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego ZPN - na wniosek Komisji Licencyjnej Sędziów Pomorskiego
ZPN - zawiesi lub pozbawi sędziego licencji albo,
f) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie.
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6) Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach wymagają każdorazowo formy aneksu do niniejszej
uchwały.
7) Prawo do interpretacji niniejszych „Zasad zaszeregowania…” przysługuje Zarządowi Pomorskiego
ZPN.
8) Niniejsze „Zasady zaszeregowania...” obowiązują w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i następnych.
9) Niniejsze „Zasady zaszeregowania...” wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
10) Niniejszy „Zasady zaszeregowania…” zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego
ZPN w dniu 02.07.2018r.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 22 Uchwała nr 577/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania na funkcję Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN Jana Ponulaka.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 14 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na funkcję rzecznika etyki Pomorskiego ZPN powołany zostaje
Jan Ponulak.
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 23 Uchwała nr 578/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego
ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 65 § 1 ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się,
co następuje:
I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu Pomorskiego ZPN ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN z
funkcji sekretarza i członka Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN
odwołany zostaje Jan Lewicz.
II. Na wniosek pełnomocnika Zarządu Pomorskiego ZPN ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN na
członka i funkcję sekretarza Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN
powołany zostaje Krystian Lipski.
III.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu Pomorskiego ZPN ds. Podokręgu
Słupskiego Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 24 Uchwała nr 579/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
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Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób
fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się,
co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdza się przepisy dotyczący stosowania „REGULAMINU
OCHRONY DANYCH PZPN i JEGO CZŁONKÓW” w działalności i funkcjonowaniu Pomorskiego ZPN:
1. Pomorski ZPN działa jako Administrator Danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz wiążącym się z nim uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wytycznymi
Grupy Roboczej Art. 29, Wytycznymi i Wystąpieniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a
także Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.1000).
2. Przy wykonywaniu swoich zadań w obszarach działalności związanych z przetwarzaniem i ochroną
danych osobowych oraz aby zapewnić wysoki i spójny stopień ochrony osób fizycznych i usuwać
przeszkody w przepływie danych osobowych w ramach struktury PZPN, Pomorski ZPN jako członek
PZPN stosuje i zapewnia respektowanie postanowień „Regulaminu Ochrony Danych PZPN i jego
członków”, o którym mowa w Art. 5 par. 3 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Pomorski ZPN jako Administrator, może powierzać oraz podpowierzać do przetwarzania dane
osobowe swoim członkom zwyczajnym, wspierającym i honorowym oraz przetwarzać dane osobowe
powierzone mu przez członków dla realizacji celów statutowych na zasadach określonych w
„Regulaminie Ochrony Danych dla PZPN i jego członków” bez konieczności regulacji ww. powierzania
i podpowierzania odrębnie zawieranymi umowami.
4. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków PZPN Regulaminu, o którym mowa w art. 5
par. 3 Statutu PZPN sprawuje PZPN oraz w ramach jego postanowień egzekwuje odpowiedzialność
regulaminową.
5. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Pomorskiego ZPN Regulaminu, o którym
mowa w Uchwale nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku sprawuje w obszarach swoich
kompetencji Pomorski ZPN oraz w ramach jego postanowień egzekwuje odpowiedzialność
regulaminową.
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz administratorowi danych
osobowych Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 25 Uchwała nr 580/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 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 za działalność na rzecz rozwoju polskiej i
pomorskiej piłki nożnej srebrną odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni
zostają:
- Paweł Rozenek,
- Wiesław Petrus,
- Marcin Petrus,
- Maciej Czaszejko,
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- Jacek Ligenza.
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 26 Uchwała nr 581/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia opracowania „Vademecum organizatora zawodów piłkarskich
Pomorskiego ZPN”.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 5, 17 i 26 Statutu Pomorskiego ZPN
postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się, do wykorzystania w obrocie
wewnątrz organizacyjnym opracowania pt. „Vademecum organizatora zawodów piłkarskich
Pomorskiego ZPN”.
II.Opracowanie opublikowane zostanie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN i w wersji
elektronicznej przesłane do członków Pomorskiego ZPN.
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN i przewodniczącemu
Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 27 Uchwała nr 582/Z/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia delegatów meczowych na sezon rozgrywkowy 2019/2020.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN
na delegatów meczowych Pomorskiego ZPN na sezon 2019/2020 zatwierdza się następujące osoby:
a) z uprawnieniami III ligi i niższych klas rozgrywkowych:
1. Józef Dąbrowski,
2. Gerard Sobecki,
b) z uprawnieniami IV ligi i niższych klas rozgrywkowych:
1. Błażej Jenek,
2. Karol Kublik,
3. Henryk Nowacki,
4. Andrzej Szaj,
5. Dariusz Watróbski,
6. Mateusz Wiech,
7. Przemysław Zagórski.
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
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III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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