KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXXII/Z/2018
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 24.04.2018r.
1.Uchwała nr 361/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 24.04.2018r.
2.Uchwała nr 362/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - TS Team Słupsk.
3.Uchwała nr 363/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - Piast Majewo 2018.
4.Uchwała nr 364/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet
Członków Pomorskiego ZPN - Stowarzyszenie Port Puck.
5.Uchwała nr 365/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu MKS Chojniczanka 1930 Chojnice.
6.Uchwała nr 366/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazw
drużyn klubu KTS-K Luzino.
7.Uchwała nr 367/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
bilansu, rachunku wyników i sprawozdania finansowego Pomorskiego ZPN za rok 2017.
8.Uchwała nr 368/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przeznaczenia
nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2017.
9.Uchwała nr 369/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przeznaczenia
środków z nadwyżki budżetowej za rok 2017 na zakup sprzętu sportowego dla członków Pomorskiego
ZPN.
10.Uchwała nr 370/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnych ds. egzaminów wstępnych do klas VII OSSM w Gdańsku i Malborku.
11.Uchwała nr 370/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji meczu
finałowego o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim.
12.Uchwała nr 371/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
sprawozdania Zarządu Pomorskiego ZPN za lata 2016-2018.
13.Uchwała nr 372/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
sprawozdania zespołu roboczego ds. przygotowania zmian i poprawek do Statutu Pomorskiego ZPN.
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-1Uchwała nr 361/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 24 kwietnia 2018r.
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
24.04.2018r. 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 362/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - TS Team Słupsk.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku 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: Towarzystwo Sportowe Team Słupsk
wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Prezydenta Miasta Słupska w dniu 19.10.2007r.
pod numerem 16.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-3Uchwała nr 363/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - SKF Piast Majewo 2018.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku 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: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Piast
Majewo 2018 wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności
gospodarczej Starostwa Tczewskiego w dniu 07.11.2017r. pod numerem 52.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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-4Uchwała nr 364/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Stowarzyszenie Port Puck.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku 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: Stowarzyszenie Port Puck wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.05.2016r. pod numerem 617479.
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-5Uchwała nr 365/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu MKS Chojniczanka 1930
Chojnice.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 6 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz §
21 ust. 1 pkt. d) i ust. 4 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie
postanawia się, co następuje:
I.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu MKS Chojniczanka 1930 Chojnice
zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 283287 w dniu 21.06.2007r. w
związku dobrowolną rezygnacją złożoną na piśmie w sytuacji zbycia zorganizowanego zespołu
składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej.
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN.
III.Od niniejszej uchwały przysługuje stronie, zgodnie z art. 20 § 4 Statutu Pomorskiego ZPN, odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN, złożone nie później niż 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały.
IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-6Uchwała nr 366/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany nazw drużyn klubu KTS-K Luzino.
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 o członkostwie postanawia się, co następuje:
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I.Na wniosek klubu KTS-K Luzino wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i
reklamowych przez drużynę seniorów uczestniczącą w rozgrywkach klasy B grupa I w sezonie
2017/2018 nazwy KTS-K Wikęd II Luzino, a przez drużynę kobiet uczestniczącą w rozgrywkach III ligi w
sezonie 2017/2018 nazwy KTS-K GOSRiT Luzino.
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
-7Uchwała nr 367/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i sprawozdania finansowego Pomorskiego ZPN za
rok 2017.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdza się bilans, rachunek wyników i sprawozdanie
finansowe Pomorskiego ZPN za rok 2017.
II.Bilans Pomorskiego ZPN sporządzony na dzień 31.12.2017 roku zamyka się po stronie aktywów i
pasywów sumą bilansową 3 483 876,99 złotych.
III. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 w skład, którego wchodzi: bilans, rachunek wyników oraz
informacja dodatkowa stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-8Uchwała nr 368/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2017.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności statutowej
Pomorskiego ZPN w roku 2017 ustalona na dzień 31.12.2017 roku w kwocie 544 596,08 złotych nie
podlega podziałowi.
II.Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2017 i zostaje przeznaczona na poczet przychodów roku
obrotowego 2018.
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III.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-9Uchwała nr 369/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej za rok 2017 na zakup sprzętu sportowego dla
członków Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, z nadwyżki budżetowej za rok 2017, przeznacza się kwotę
200.000,00zł na zakup sprzętu sportowego dla członków Pomorskiego ZPN.
II.Realizację Uchwały powierza się dyrektorowi Biura i księgowości Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 10 Uchwała nr 370/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych ds. egzaminów wstępnych do klas VII OSSM w Gdańsku i
Malborku.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 13 w związku z art. 11 § 1 ust. 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się,
co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się komisje rekrutacyjne ds.
egzaminów wstępnych do klas VII o profilu piłka nożna w roku szkolnym 2018/2019 OSSM w Gdańsku i
Malborku w następującym składzie:
1) Komisja OSSM w Gdańsku:
- Tomasz Borkowski - przewodniczący Komisji,
- Paweł Wypij, Łukasz Godlewski, Jakub Frydrych i Maciej Gemborys - egzaminatorzy.
2) Komisja OSSM w Malborku:
- Henryk Pawłowski - przewodniczący Komisji,
- Bogdan Kazojć, Jarosław Talik, Andrzej Głowacki i Mateusz Sroka - egzaminatorzy.
II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 11 Uchwała nr 371/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie organizacji meczu finałowego o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 12 § 1 ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
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I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN ustala się, że miejscem rozegrania meczu finałowego o Puchar
Polski na szczeblu wojewódzkim będzie stadion w Malborku.
II.Mecz rozegrany zostanie w dniu 13.06.2018r. (środa) o godz.18:00.
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 12 Uchwała nr 372/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Pomorskiego ZPN za lata 2016-2018.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 6 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, przyjmuje się projekt Sprawozdania Zarządu Pomorskiego ZPN
za lata 2016-2018 na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Statutowego Delegatów Pomorskiego ZPN.
II.Tekst sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 372/Z/2018 z dnia 24.04.2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Pomorskiego ZPN za lata 2016-2018.

SZANOWNI PAŃSTWO
W ciągu blisko dwóch lat obecnej kadencji Zarząd Pomorskiego ZPN podjął szereg
uchwał oraz działań, które wpłynęły na dalszą poprawę funkcjonowania naszego
stowarzyszenia. Wiele z tych posunięć było realizacją założeń programowych
sprzed dwóch lat. Inne rozwiązania są wynikiem rozmów ze środowiskiem
piłkarskim – wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych członków. W tym czasie spotkaliśmy się z
Państwem 6 razy: w 2017 roku w trzech spotkaniach uczestniczyło około 120 klubów, w 2018 zaś – 150
klubów. W czasie spotkań – w ramach podziękowania za zaangażowanie – przekazaliśmy Klubom około
1000 piłek.
Zgodnie z zapowiedziami z 2016 roku Zarząd Pomorskiego ZPN działał w kierunku pozyskiwania
nowych sponsorów, współpartnerów wydarzeń sportowych. Dzięki temu udało się poszerzyć grono
beneficjentów podpisanych umów. Oprócz obowiązującej kolejny rok współpracy z firmą Marba
(właściciel marki NO10) pojawili się nowi partnerzy. Marba sport, podobnie jak w poprzednich latach,
jest sponsorem IV ligi, 3 klas okręgowych oraz wszystkich grup klasy A w całym województwie. Dzięki
tej współpracy do wielu klubów z naszego regionu trafia sprzęt sportowy. Dodatkowo, od wiosny 2017
r., IV liga pozyskała nowego, dodatkowego sponsora. W roku 2017 była to firma Saltex Europa. Od
wiosny 2018 r. firmę Saltex zastąpił nowy sponsor strategiczny – RWS Investment Group. Jesienią 2017
r. Pomorski ZPN pozyskał również sponsora dla pięciu lig wojewódzkich juniorów – SportBM – który
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wspiera finansowo drużyny grające w ligach. Dodatkowo SportBM był partnerem kursokonferencji
trenerów w Cetniewie (grudzień 2017 r.).
Oprócz sponsorów tytularnych lig nawiązaliśmy współpracę z grupą LOTOS, dzięki której – po raz
pierwszy w historii Związku – zorganizowano cykl turniejów halowych dla dzieci i młodzieży. W ramach
LOTOS GRIFFIN CUP odbyło się 13 turniejów w różnych miejscowościach województwa. W rozgrywkach
udział wzięło 151 drużyn (ponad 2000 zawodniczek i zawodników). Udział w turniejach był bezpłatny.
Imprezę można uznać za wyjątkowo udaną. Mamy nadzieję, że turnieje będą się odbywać cyklicznie, co
roku. Nowym projektem był również zlecony przez PZPN cykl turniejów dla dziewcząt „From schools to
women’s league”. Zachęceni dużym zainteresowaniem środowiska postanowiliśmy stworzyć nowy
projekt dla dziewcząt, który wystartuje w maju 2018 r. Pomorska Liga Dziewcząt skierowana będzie do
drużyn klubowych i szkolnych.
W wyniku reformy szkolnictwa Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PZPN postanowili wygasić
funkcjonujące od wielu lat GOSSM-y. Nie chcąc zaprzepaszczać wypracowanego systemu szkolenia,
Pomorski ZPN postanowił kontynuować kształcenie w klasach sportowych w Gdańsku i Malborku. W
obecnym roku szkolnych już trwa szkolenie w klasach VII Pomorskiego ZPN, a w najbliższych miesiącach
przeprowadzony będzie nabór do kolejnych roczników. Udało się nam pozyskać wsparcie finansowe
Urzędu Marszałkowskiego, dzięki któremu zachowamy ciągłość szkolenia w klasach o profilu piłki
nożnej.
W ciągu niecałych dwóch lat województwo pomorskie było areną wielu wydarzeń piłkarskich na
poziomie międzypaństwowym:
 Polska – Meksyk (Gdańsk, listopad 2017),
 Mistrzostwa Europy U21 (Gdynia czerwiec 2017),
 Polska – Czarnogóra U21 (Gdynia, październik 2016),
 Polska – Dania U21 (Gdynia, listopad 2017),
 Turniej UEFA DEVELOPMENT U16 (Malbork, Nowy Staw, Starogard Gdański – kwiecień 2017).
Zorganizowano również szereg imprez o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim:
 Liga beachsoccera PZPN – Gdańsk, lipiec 2017,
 Puchar Polski w piłce plażowej PZPN – Gdańsk, czerwiec 2017,
 Benefis Wojciecha Łazarka – Gdańsk, maj 2017,
 Wojewódzki Finał Pucharu Polski mężczyzn – Starogard Gdański, czerwiec 2017,
 Wojewódzki Finał Pucharu Polski kobiet – Przodkowo, wrzesień 2017.
Pomorski ZPN w czasie obecnej kadencji organizował wiele nieodpłatnych warsztatów
skierowanych do trenerów. Odbywały się one w różnych miejscowościach naszego województwa. W
grudniu 2016 oraz 2017 zorganizowano dwudniowe konferencje dla szkoleniowców. W 2017 r.
innowacją była transmisja panelu dyskusyjnego na platformie laczynaspilka, dzięki czemu wydarzenia w
Cetniewie śledziło kilkanaście tysięcy widzów z całej Polski. Pomorski ZPN nawiązał również współpracę
z MRKS Gdańsk, który udostępnia swoje obiekty do przeprowadzania kursów trenerskich. Rozbudowana
infrastruktura pozwala na prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na bardzo wysokim
poziomie.
W ostatnim czasie Pomorski ZPN zmienił siedzibę Biura Związku. Po wielu latach poszukiwań
udało się znaleźć lokalizację, która zapewnia dużo wyższy standard pracy, zarówno dla pracowników
etatowych, jak i Komisji. Dzięki przychylności Urzędu Miasta Gdańsk od stycznia 2018 r. wynajmujemy
nowe biura. Pomieszczenia są odnowione, przestronniejsze, a dodatkowym atutem jest duży bezpłatny
parking. W pobliżu nowej siedziby w ciągu najbliższych lat ma powstać duży kompleks sportowy
(minimum 6 pełnowymiarowych boisk, w tym jedno kryte; centrum konferencyjne oraz hala sportowa).
Pomorski ZPN, podobnie jak w przypadku hali sportowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest
partnerem projektu. Nasz udział w obu przedsięwzięciach pomaga inwestorom w pozyskaniu środków
ministerialnych na nowoczesną infrastrukturę.
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Wiele działań Związku dotyczyło również sfery bezpośrednio związanej z rozgrywkami na
poziomie wojewódzkim. Dzięki wprowadzeniu obowiązkowej przedpłaty za napomnienia zmniejszyło
się ryzyko utraty punktów za grę nieuprawnionego zawodnika. Dodatkową pomocą jest tzw. system
wczesnego ostrzegania – pracownik Związku przypomina klubom o ciążących na zawodnikach karach
dyskwalifikacji. Z pewnością na poprawę komunikacji i przepływ informacji wpłynęło stworzenie
sytemu BlueAlert, za pomocą którego przypominamy esemesami i mailami o ważnych wydarzeniach,
terminach.
Pomorski ZPN, zauważając wielki problem z liczbą sędziów w województwie, podjął również
działania mające na celu odwrócenie trendu zmniejszania się grona arbitrów. W odpowiedzi na
oczekiwania środowiska sędziowskiego po dogłębnej analizie wprowadzone zostały ryczałty
sędziowskie. Innym rozwiązaniem, którego beneficjentem są zarówno młodzi sędziowie, jak i kluby, jest
delegowanie na koszt Związku asystentów na niektóre mecze klasy B (140 meczów w 2017 roku). Jest to
bardzo duże wsparcie dla początkujących arbitrów, którzy pod okiem starszych kolegów zdobywają
doświadczenie na boisku. Z naszej wiedzy wynika, że B-klasowe kluby są bardzo zadowolone z tego
rozwiązania. W ubiegłym roku Związek przeznaczył na ten projekt 20 tys. zł. W tym roku budżet został
zwiększony do 30 tys. zł. Dodatkowo kolejny już sezon Związek pokrywa koszt wszystkich obserwacji,
wydając na to rocznie około 85 tys. zł.
Kolejną ciekawą inicjatywą było powołanie na przełomie 2017 i 2018 roku Klubu Seniora
Pomorskiego ZPN, którego celem, w przeciwieństwie do działającego do tej pory Koła Seniora Kolegium
Sędziów, jest integracja seniorów całego środowiska piłkarskiego.
Wymienione powyżej inicjatywy to jedynie wycinek funkcjonowania całego Związku. Jak
doskonale wiecie, pracownicy oraz członkowie Komisji działających w strukturach naszego
stowarzyszenia wykonują ogromną „mrówczą” pracę związaną z organizacją rozgrywek czy szkoleń.
Szczegółowe sprawozdania z działalności poszczególnych komórek znajdą Państwo w dalszej części
niniejszego opracowania.

1. Zarząd Pomorskiego ZPN
Pomorski Związek Piłki Nożnej jako osoba prawna działająca w formie stowarzyszenia decyzją Sądu
Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, został wpisany do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000225928.
Zgodnie z art. 13 § 1 ust. 2 Statutu Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadzi działalność statutową
poprzez organ wykonawczy władzy, jakim jest Zarząd Pomorskiego ZPN.
Zarząd składa się z 12 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Delegatów Pomorskiego ZPN w dniu 20 sierpnia 2016 roku na 4-letnią kadencję.
W skład Zarządu Pomorskiego ZPN wchodzą prezes Pomorskiego ZPN, dwóch wiceprezesów i 9
członków.
Całokształtem pracy Zarządu Pomorskiego ZPN kieruje prezes, który równocześnie reprezentuje
Pomorski ZPN na zewnątrz.
Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym na dzień 26 sierpnia 2016 roku, Zarząd Pomorskiego ZPN
ukonstytuował się i w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie:
 Radosław MICHALSKI
 Maciej WIERZBOWSKI
 Andrzej SZWARC

– prezes
– wiceprezes ds. rozgrywek
– wiceprezes ds. szkolenia
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Józef DĄBROWSKI
Marek GAŁCZYŃSKI
Paweł KRYSZAŁOWICZ
Olaf DRAMOWICZ
Marek JANKOWSKI
Anna MORITZ
Jan PONULAK
Ireneusz STENCEL
Rafał SZLAS

–
–
–
–
–
–
–
–
–

sekretarz
pełnomocnik Zarządu ds. Podokręgu Malborskiego
pełnomocnik Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego
członek
członek
członek
członek
członek
członek

Do kompetencji Zarządu Pomorskiego ZPN należy w szczególności:
1. Realizowanie programów i zaleceń przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Pomorskiego ZPN.
3. Przyjmowanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania
finansowego Pomorskiego ZPN.
4. Uchwalanie składki członkowskiej dla członków Związku i innych opłat na rzecz Pomorskiego ZPN
wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej Związku.
5. Ustalanie wysokości składki i opłat transferowych zgodnie z przyznanymi przez PZPN
uprawnieniami.
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
7. Uchwalanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Pomorskiego ZPN.
8. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Komisji, Biura i innych jednostek organizacyjnych
Pomorskiego ZPN.
9. Uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych
normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie województwa pomorskiego.
10. Interpretacja Statutu Pomorskiego ZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych
uchwalonych przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
11. Powoływanie i odwoływanie przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków Komisji
Pomorskiego ZPN.
12. W razie potrzeby powoływanie nowych Komisji.
13. Powoływanie i odwoływanie rzecznika etyki oraz rzecznika ochrony prawa związkowego.
14. Określenie kompetencji rzecznika etyki oraz rzecznika prawa związkowego.
15. Powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Pomorskiego ZPN, na wniosek prezesa Pomorskiego
ZPN.
16. Podejmowanie decyzji w sprawie powołania trenerów zespołów reprezentacyjnych Związku oraz
innych osób kadry szkoleniowo-organizacyjnej.
17. Zarządzenie zbadania, przez uprawniony podmiot, sprawozdania finansowego Pomorskiego ZPN,
przed jego zatwierdzeniem.
18. Podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji Rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych
Pomorskiego ZPN.
Podstawą regulującą szczegółową działalność Zarządu Pomorskiego ZPN oraz zakres kompetencji
poszczególnych członków funkcyjnych jest Regulamin Zarządu.
1. Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN, co do zasady, powinny odbywać się w wyznaczonych
terminach, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
2. Prezes Pomorskiego ZPN, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu, może zwołać
posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN również w innych terminach, o czym niezwłocznie informuje
członków Zarządu w formie pisemnej lub w szczególnych przypadkach w formie elektronicznej lub
telefonicznie.
3. Zgodnie z art. 35 § 2 Statutu Pomorskiego ZPN w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu w
sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności Związku, z zastrzeżeniem wynikającym z § 3
art. 35, uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
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środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy jego członków z zastrzeżeniem art. 33 § 6 pkt 2 Statutu Pomorskiego ZPN.
5. W posiedzeniach Pomorskiego ZPN mogą brać udział z głosem doradczym:
a) przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
b) rzecznik etyki,
c) rzecznik ochrony prawa związkowego,
d) dyrektor Biura,
e) osoby zaproszone przez prezesa Pomorskiego ZPN.
W okresie sprawozdawczości odbyło się 20 posiedzeń Zarządu Pomorskiego ZPN:
 w roku 2016 – 5,
 w roku 2017 – 12,
 w roku 2018 – 3.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ewidencja udziału w posiedzeniach poszczególnych członków Zarządu:
Nazwisko i imię
Liczba
Obecny Nieobecny
Uwagi
członka Zarządu
posiedzeń
MICHALSKI Radosław
20
20
0
WIERZBOWSKI Maciej
20
15
5
SZWARC Andrzej
20
17
3
DĄBROWSKI Józef
20
20
0
GAŁCZYŃSKI Marek
20
18
2
KRYSZAŁOWICZ Paweł
20
14
6
DRAMOWICZ Olaf
20
20
0
JANKOWSKI Marek
20
20
0
MORITZ Anna
20
20
0
PONULAK Jan
20
15
5
STENCEL Jarosław
20
16
4
SZLAS Rafał
20
18
2

Realizując zadania statutowe oraz postanowienia regulaminów, podczas posiedzeń Zarządu
Pomorskiego ZPN podjęto 359 Uchwały:
 w roku 2016 – 109;
 w roku 2017 – 181,
 w roku 2018 – 69,
z tego w trybie postępowania pozaposiedzeniowego – 11.
Decyzje podjęte przez Zarząd Pomorskiego ZPN dotyczyły w szczególności:
a) realizowania programów i zaleceń przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów
Pomorskiego ZPN;
b) przyjmowania planów działania i planów finansowych, zatwierdzania sprawozdania
finansowego Pomorskiego ZPN oraz zarządzania majątkiem i funduszami Pomorskiego ZPN;
c) uchwalania regulaminów Zarządu, Komisji, Biura i innych jednostek organizacyjnych
Pomorskiego ZPN;
d) uchwalania i wydawania wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych
normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie województwa pomorskiego;
e) powoływania i odwoływania przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków Komisji
Pomorskiego ZPN;
f) podejmowania decyzji w sprawie powołania trenerów zespołów reprezentacyjnych Pomorskiego
ZPN oraz innych osób kadry szkoleniowo-organizacyjnej.
Na okres kadencji, zgodnie z wymogami Statutu, Zarząd Pomorskiego ZPN powołał również:
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na funkcję Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN Krzysztofa Malinowskiego,
na funkcję Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN Jerzego Schwarza,
na funkcję Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN Sylwię Grzybowską,
na stanowisko dyrektor Biura Pomorskiego ZPN Agnieszkę Matuszewską.

W okresie sprawozdawczym przedstawicielami Pomorskiego ZPN w strukturach PZPN byli:
 Radosław Michalski – członek Zarządu PZPN, członek Komisji Finansowej PZPN,
 Krzysztof Malinowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPN,
 Wojciech Przybylski – Rzecznik Etyki PZPN,
 Sylwia Grzybowska – członek Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN,
 Józef Dąbrowski – sekretarz Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN,
 Jacek Jakubowski – członek Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN,
 Błażej Jenek – członek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN,
 Marek Jankowski – członek Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
 Agata Kowalska – członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN,
 Paweł Kryszałowicz – członek Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN,
 Bogdan Duraj – wiceprzewodniczący Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN,
 Daniel Kaniewski – członek Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN,
 Krzysztof Własny – członek Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN,
 Maciej Wierzbowski – członek Zarządu Kolegium Sędziów PZPN,
 Tomasz Bocheński – arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN
 Agnieszka Matuszewska – członek Komisji Dialogu Społecznego PZPN.

2. Rzecznik Etyki
Rzecznik Etyki Pomorskiego ZPN, w osobie Jerzego Szwarca, został powołany uchwałą Zarządu
Pomorskiego ZPN.
Działalność Rzecznika oparta jest na postanowieniach Statutu oraz przepisach Regulaminu Rzecznika i
przejawiała sie głownie w czynnym uczestnictwie w posiedzeniach Zarządu Pomorskiego ZPN.
W okresie sprawozdawczym Rzecznik zajmował sie miedzy innymi:
A. Skargami Klubu Olimpic Malbork dot:
1. Przełożenia meczu III ligi kobiet KTS-K Luzino-Olimpic Malbork przez Komisję ds. Rozgrywek
Pomorskiego ZPN bez zgody drużyny gości.
2. Uprawnienia do gry zawodniczki Sandry Marszałek z Sztormu Gdynia.
3. Uniemożliwienie wystąpienia klubowi Olimpic Malbork w meczu ze Stalą Jezierzyce w strojach
sponsora.
od.1 Komisja ds. Rozgrywek nie wykazała należytej staranności. Nie ustaliła, z jakich powodów w
drużynie KTS-K Luzino wystąpiły braki kadrowe czy zły stan boiska. Faktem jest ze w
newralgicznym dniu 19.11.2016r. boisko nadawało się do rozegrania meczu, bo został rozegrany
inny mecz i nikt nie kwestionował stanu boiska. W tej sprawie przeprowadzono rozmowę z
przewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek Robertem Rybakowskim, który stwierdził, że
przyczyną odwołania meczu był zły stan boiska i musiał odwołać spotkanie by nie narazić
drużyny przyjezdnej na nie potrzebne koszty. Jednocześnie przeprowadziłem rozmowę z
prezesem KTS-K Luzino, który podjął działania dyscyplinujące w stosunku do swoich
współpracowników, którzy wymusili w sposób niegodny działaczy piłkarskich przełożenie
meczu.
od.2 Twierdzenie ze zawodniczka Sztormu II Gd. Sandra Marszalek w dniu 28.o8.2016r. (dzień
meczu) nie ukończyła 13 lat jest nietrafne.
od.3 W sprawie uniemożliwienia drużynie Olimpic Malbork gry w strojach sponsora
przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek Robert Rybakowski, stwierdził, że wystąpiono o ukaranie
drużyny przyjezdnej.
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Przeprowadziłem dwie rozmowy z prezesem klubu KKPN Olimpic Malbork Jerzym WnukLipinskim, omawiając podjęte działania w sprawie złozonej skargi.
B. Ponadto, Rzecznik otrzymał wniosek od Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego
ZPN o rozpatrzenie pisma prezesa klubu Viktoria Słupsk Pawła Rozenka dotyczącego niewłaściwego
zachowania się Referenta Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Jarosława Sawickiego.
Sprawa jest na etapie wyjaśnień.

3. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego
Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN w osobie Krzysztofa Malinowskiego został
powołany uchwałą nr 19/Z/2012 Zarządu Pomorskiego ZPN z dnia 17 września 2012 roku.
Działalność Rzecznika prowadzona była na podstawie Regulaminu działania Rzecznika Ochrony Prawa
Związkowego Pomorskiego ZPN zatwierdzonego przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 20 września
2010 roku. Uchwałą nr 38/Z/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku Zarząd Pomorskiego ZPN przyjął
poprawki do tego Regulaminu.
Rzecznik dokonywał bieżącej analizy orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN oraz Komisji
Dyscyplinarnych Podokręgów, a także orzeczeń Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN oraz Komisji
ds. Rozgrywek Podokręgów czy Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN. W tym zakresie
konieczne jest podkreślenie doskonałej współpracy z Referentami wskazanych Komisji, którzy przesyłali
wszystkie orzeczenia niezwłocznie po ich wydaniu. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa
związkowego, Rzecznik składał odwołania od orzeczeń organów rozstrzygających sprawy w I instancji, a
także wnosił wnioski o wznowienie postępowania dyscyplinarnego.
Rzecznik brał również udział w posiedzeniach Zarządu Pomorskiego ZPN. Przez Zarząd Pomorskiego
ZPN uchwałą nr 300/Z/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku został powołany na przewodniczącego
zespołu roboczego ds. przygotowania zmian i poprawek do Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Rzecznik uczestniczył również w opiniowaniu wniosków o udzielenie informacji publicznej spływających
do Pomorskiego ZPN, a także reprezentował Pomorski ZPN w toku postępowania karnego z
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Igora Rudzińskiego, które to
postępowanie zakończyło się wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwa z uwagi na brak znamion
czynów zabronionych.

4. Komisja ds. Szkolenia
Komisja ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN działa w oparciu o Statut Pomorskiego ZPN oraz Regulamin
Komisji zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN.
Skład osobowy Komisji:
 Tomasz Borkowski – przewodniczący,
 Marek Jankowski – wiceprzewodniczący,
 Jakub Frydrych – sekretarz,
 Grzegorz Bednarczyk – członek,
 Jarosław Bieniuk – członek,
 Bogdan Kazoić – członek,
 Stanisław Mikołajczyk – członek,

- 12 -







Grzegorz Obiała – członek,
Jerzy Smuczyński – członek,
Ireneusz Stencel – członek,
Michał Wirkus – członek,
Leszek Szank – członek.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 14 posiedzeń.
Komisja zrealizowała następujące zadania:
1. Ukonstytuowanie Komisji (przygotowanie regulaminu pracy, wyznaczenie obszaru działalności dla
poszczególnych członków Komisji).
2. Podjęcie działań w celu ujednolicenia rozgrywek KW chłopców i dziewcząt (narady trenerów
koordynatorów w Bydgoszczy – sierpień 2017 i luty 2018).
3. Opiniowanie wyłonienia dwóch drużyn w kategoriach U-17 i U-15, które uczestniczą już w
rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-17 oraz Centralnej Ligi Trampkarzy U-15 (dotyczy
Centralnych Lig Juniorów w kategoriach wiekowych U-19 w sezonie 2018/2019 oraz U-17 i U-15 w
sezonie 2017/2018), i związana z nim reorganizacja rozgrywek w kategoriach młodzieżowych na
szczeblu wojewódzkim.
4. Współdziałanie z Radą Trenerów i Komisją ds. Piłkarstwa Młodzieżowego w zakresie usprawnienia
szkolenia w klubach woj. Pomorskiego (wspólne narady – ustalenie obszarów współpracy).
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej (kursy trenerskie, konferencje, warsztaty, publikacje):
a) opracowano i przygotowano nową formę rekrutacji uczestników z modyfikacją strony
internetowej z przeznaczeniem do naboru słuchaczy: www.pomorski-zpn.pl;
b) ustalono siedzibę dla kursów organizowanych przez Pomorski ZPN: baza szkoleniowa MRKS
Gdańsk, ul. Załogowa 1, 80–557 Gdańsk; do dyspozycji: sala wykładowa – zajęcia teoretyczne,
boisko trawiaste – zajęcia praktyczne, hala – zajęcia praktyczne, szatnie na piętrze – sala
wykładowa przed zajęciami teoretycznymi, szatnie na parterze – przed zajęciami praktycznymi,
magazynek ze sprzętem, baza noclegowa na 12 miejsc;
c) zakończone kursy i szkolenia w trakcie realizacji: Grassroots C/UEFA C – 6 kursów/179
absolwentów, UEFA wyrównawczy B/32 absolwentów, UEFA B/27 absolwentów, UEFA B+A
zintegrowany/32 absolwentów, UEFA A/24 absolwentów; łącznie: 10 kursów i 294
absolwentów;
d) w trakcie organizacji (przygotowanie dokumentacji i weryfikacja kursantów) są kolejne cztery
kursy: w celu wyrównania kwalifikacji trenerskich z PZPN B i A w drugim półroczu 2018
rozpoczną się kursy UEFA wyrównawczy B oraz UEFA zintegrowany B+A; planuje się rozpoczęcie
kolejnych kursów Grassroots C i UEFA B;
e) zaplanowano działania w celu podniesienia standardu kursów: konferencje i warsztaty w ramach
kursów, staże w klubach, jednolita forma konspektów (BM Sport);
f) przygotowano i przeprowadzono 4 kursokonferencje dla trenerów:
 przygotowanie motoryczne do gry w piłkę nożną (Władysławowo–Cetniewo, grudzień 2016),
 edukacja sportowa dzieci i młodzieży uzdolnionej do gry w piłkę nożną (Władysławowo–
Cetniewo, grudzień 2017),
 Akademia Piłkarska Grassroots 2016 (Gdańsk, listopad 2016),
 Akademia Piłkarska Grassroots 2017 (Gdańsk, grudzień 2017);
g) przygotowano i przeprowadzono 5 warsztatów szkoleniowych:
 system szkolenia piłkarskiego w Portugalii na przykładzie SL Benfica (Gdańsk, wrzesień
2016),
 coaching w zespole profesjonalnym – z doświadczeń zagranicznych i polskich (Gdańsk, luty
2017),
 mikrocykl startowy w zespole profesjonalnym (Adrian Stawski, Bytów, kwiecień 2017),
 trening bramkarza zintegrowany z zespołem – najnowsze trendy w szkoleniu (Malbork, maj
2017),
 organizacja działań zespołowych we współczesnej grze w piłkę nożną (Stężyca, luty 2018);
h) publikacje:
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 opracowano podręcznik dla trenerów pt. Trening piłki nożnej. Mikrocykle modelowania
startowego (Pomorski ZPN, Gdańsk, 2016),
 w przygotowaniu nowy podręcznik dla trenerów pt. Małe gry i gry pomocnicze w szkoleniu
piłkarza (planowane zakończenie – listopad 2018),
 współudział w opracowaniu podręcznika pt. Struktura, organizacja i model szkolenia GOSSM
(PZPN, Warszawa 2016),
 poszerzono zbiory internetowe Biblioteki Trenera Pomorskiego ZPN.
6. Monitorowanie działalności trenerów Kadr Wojewódzkich:
a) oceniono poziom realizacji szkolenia (hospitacje akcji szkoleniowych, obserwacje meczów
kontrolnych, spotkań w ramach rozgrywek pucharowych),
b) rekomendowano nowych trenerów do prowadzenia KW w sezonie 2017/2018,
c) dokonano analizy spotkań mistrzowskich za cykle rozgrywkowe – 2016/2017 i jesień 2017,
d) weryfikowano ustalony sposób dokumentowania pracy trenerskiej (plany organizacyjnoszkoleniowe, preliminarze, sprawozdania),
e) opracowano i wprowadzono do użytku nowy e-dziennik dla trenerów kadr Pomorskiego ZPN
(sezon 2017/2018).
7. Usprawnienie procesu monitorowania działalności w OSSM w Gdańsku i Malborku:
a) wprowadzono system kontroli potencjalnej:
 zidentyfikowano mankamenty w zakresie organizacji szkolenia,
 ustalono potrzeby w zakresie środków treningowych,
 przeprowadzono hospitacje zajęć szkoleniowych,
 oceniono pracę poszczególnych trenerów,
 rekomendowano kandydatów na stanowiska trenerskie;
b) wdrożono e-zapis procesu szkolenia w OSSM na potrzeby PZPN-extranet dla klas II i III
Gimnazjum (II i III klasa gimnazjum po 20 chłopców);
c) utworzono klasę sportową o profilu piłka nożna (25 chłopców, 7 klasa Szkoły Podstawowej)
prowadzoną według standardów jak dla klas gimnazjalnych (edukacja ogólna – ZSSiO, Gdańsk, ul.
Subisława, szkolenie sportowe – kadra trenerska rekomendowana przez Pomorski ZPN, zajęcia
na obiektach AWFiS Gdańsk);
d) utworzono klasę sportową o profilu piłka nożna (29 osób – 22 chłopców i 7 dziewcząt, 7 klasa
Szkoły Podstawowej) prowadzoną według standardów jak dla klas gimnazjalnych (edukacja
ogólna – ZSPG nr 4, Malbork, pl. Narutowicza, szkolenie sportowe, kadra trenerska
rekomendowana przez Pomorski ZPN – obiekty sportowe OSiR Malbork, CAW Malbork, obiekty
przy ZSPG). W roku szkolnym 2016/2017 szkoleniem objęto w trzech klasach gimnazjalnych 72
zawodników, w 2017/2018 – 43 uczniów (aktualny stan: klasa III – 25 zawodników, klasa II –18
zawodników).
8. Monitorowanie poziomu sportowego rozgrywek prowadzonych pod egidą Pomorskiego ZPN:
a) obserwowano zmagania drużyn młodzieżowych, CJLM, CLJS, i seniorskich (m.in. standardowe
rozgrywki ligowe, turnieje: dziewczęta Coca Cola i beach soccer, o Puchar Tymbarku, Nike
Premium Cup – 2016, 2017, turnieje Arka Cup, Tczew, Deyna Cup – Starogard Gd.; turnieje pod
patronatem Pomorskiego ZPN, np. Griffin Cup);
b) konsultowano potrzeby w zakresie organizacji i szkolenia w wybranych klubach Pomorskiego
ZPN.
9. Kontynuowanie współpracy merytorycznej w ramach projektu pt. Piłkarski Gdańsk – Top Talent (np.
uczestnictwo trenerów Kadr Wojewódzkich w obozach grup Top-Talent).
10. Prowadzenie projektu AMO (Gdańsk, Tczew):
a) cyklicznie prowadzono zajęcia treningowe w trzech kategoriach wiekowych: Skrzat (6–7 lat), Żak
(8–9 lat) i Orlik (10–11 lat);
b) przygotowano i zorganizowano „Dni Talentu” w programie AMO Gdańsk i Tczew – selekcja w
celu wyłonienia kandydatów do programu;
c) wzięto udział w 7 szkoleniach organizowanych przez PZPN dot. współudziału w projektach
szkoleniowych afiliowanych przez PZPN (Warszawa), a 3 trenerów związkowych uczestniczyło w
4 zgrupowaniach AMO i LAMO (Gniewino, Bydgoszcz).
Wnioski i propozycje
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1. Kontynuacja działań w celu utworzenia klas sportowych pod egidą Pomorskiego ZPN dla rocznika
2005 i kolejnych w roku szkolnym 2018/2019 (Gdańsk, Malbork).
2. Opracowanie i wdrożenie systemu współzawodnictwa dla zespołów prowadzonych w ramach klas
sportowych o profilu piłka nożna.
3. Poszerzenie współpracy z AWFiS Gdańsk w zakresie wykorzystania bazy szkoleniowej i organizacji
szkolenia trenerskiego dla studentów AWFiS.

5. Komisja ds. Piłkarstwa Młodzieżowego
Komisja ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN działa w oparciu o Statut Pomorskiego ZPN
oraz regulamin Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN.
Skład osobowy Komisji:
 Olaf Dramowicz – przewodniczący,
 Karol Wasielewski – wiceprzewodniczący,
 Małgorzata Mierzejewska – sekretarz,
 Franciszek Kaszubowski – członek,
 Henryk Pawłowski – członek,
 Karol Złonkiewicz – członek,
 Łukasz Jeżewski – członek,
 Paweł Wypij – członek,
 Tomasz Zaborowski – członek,
 Tomasz Kempa – członek.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń Komisji i zgodnie z zapisem w treści regulaminu
podjęte przez nią postanowienia były prawomocne. Z powodu braku aktywności w okresie
sprawozdawczym ze składu osobowego Komisji odwołano dwóch członków.
Komisja zrealizowała następujące zadania:
1. Zarekomendowanie:
 wydzielenia piłki kobiecej z zakresu kompetencji Komisji,
 dofinansowania organizacji finałów wojewódzkich turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”,
 powołania trenera bramkarek kadr wojewódzkich dziewcząt,
 wprowadzenia obowiązku rozgrywania meczów turniejowych w kategorii E i F na dwóch
boiskach równocześnie,
 zakupu strojów meczowych i kompletów wyjściowych dla kadr dziewcząt,
 wsparcia organizacyjnego „Kadry Powiatu Wejherowskiego”,
 delegowania Łukasza Jeżewskiego do pracy w Komisji Grantowej.
2. Opracowanie schematu organizacyjnego, regulaminu oraz rekomendowanie składu osobowego
Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego.
3. Omówienie kwestii powołania koedukacyjnej klasy siódmej w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia
Sportowego Młodzieży w Malborku i współdziałanie przy realizacji projektu.
4. Kontynuacja współpracy na poziomie organizacyjno-szkoleniowym z decydentami programu
„Gdański Top Talent”.
5. Omawianie i współpraca przy projekcie stworzenia klasy siódmej w Ośrodku Szkolenia Sportowego
Młodzieży w Gdańsku (rocznik 2005).
6. Wypracowanie koncepcji wspierania rozwoju akademii piłkarskich woj. pomorskiego (m.in. Jaguar
Gdańsk, Beniaminek 03 Starogard Gdański).
7. Monitorowanie przebiegu rozgrywek w kategorii junior E i F.
8. Współpraca z Komisją ds. Szkolenia w ramach współzawodnictwa Kadr Dziewcząt (monitorowano
akcje szkoleniowe, rozgrywki mistrzowskie).
Wnioski i propozycje
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1. Usprawnienie współdziałania z Komisją ds. Szkolenia i wsparcie merytoryczne Komisji ds.
Piłkarstwa Kobiecego.
2. Opracowanie koncepcji współpracy między Klubami i Związkiem w zakresie uczestnictwa
zawodników w rozgrywkach kadr wojewódzkich.
3. Powołanie związkowych obserwatorów dokonujących preselekcji graczy do kadr Pomorskiego ZPN.

6. Rada Trenerów
Rada Trenerów Pomorskiego ZPN działa w oparciu o Statut Pomorskiego ZPN oraz regulamin Rady
Trenerów zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN.
Skład osobowy Komisji:
 Wojciech Łazarek – przewodniczący,
 Bogusław Kaczmarek – wiceprzewodniczący,
 Mieczysław Gierszewski – sekretarz,
 Adam Adamus – członek,
 Marian Geszke – członek,
 Józef Gładysz – członek,
 Jerzy Jastrzębowski – członek,
 Wojciech Przybylski – członek,
 Michał Globisz – członek,
 Edward Klejdinst – członek.
W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 26 posiedzeń w siedzibie Związku i podczas spotkań w
klubach.
Komisja zrealizowała następujące zadania:
1. Uczestnictwo w spotkaniach, turniejach i imprezach pokazowych organizowanych przez Pomorski
ZPN.
2. Doradztwo merytoryczne dla trenerów Kadr Pomorskiego ZPN (analiza spotkań mistrzowskich,
udział w konsultacjach organizowanych przez trenerów poszczególnych roczników, opieka
mentorska trenerów).
3. Współpraca z Komisją Licencji Trenerskich w ramach wydawania uprawnień licencyjnych (udział
członków Rady w procesie przyznawania licencji trenerskich).
4. Ocena merytoryczna procesu szkolenia realizowanego w klubach zrzeszonych w Pomorskim ZPN
(np. sesje wyjazdowe – spotkania, narady, dyskusje w klubach: Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, GOSIR
Malbork).
5. Ewaluacja współzawodnictwa organizowanego przez Pomorski ZPN (od III ligi do rozgrywek Junior
F), konsultacje z Komisją ds. Szkolenia (wspólne posiedzenia), wypracowywanie wniosków
dotyczących usprawnienia procesu szkolenia i rywalizacji sportowej.
6. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla trenerów (Malbork, Gdynia), wykładów w ramach
kursów UEFA i konferencji organizowanych przez Pomorski ZPN (Gdańsk, Cetniewo)
Wnioski i propozycje.
1. Uczestnictwo członków Rady w organizowaniu i przeprowadzaniu meczów kadr Pomorskiego ZPN w
różnych miejscowościach woj. pomorskiego w celu propagowania piłki nożnej.
2. Systematyczny udział członków Rady w szkoleniach dla trenerów Pomorskiego ZPN.
3. Usprawnienie procesu monitorowania i oceny współzawodnictwa odbywającego się pod egidą
Pomorskiego ZPN.
4. Opracowanie modelu współpracy Rady z pozostałymi organami wykonawczymi Pomorskiego ZPN.
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7. Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego
Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN działa w oparciu o Statut Pomorskiego ZPN oraz
regulamin Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN.
Skład osobowy Komisji:
 Olaf Dramowicz – przewodniczący,
 Małgorzata Mierzejewska – wiceprzewodnicząca,
 Dawid Głodek – sekretarz,
 Milena Lachowicz – członek,
 Katarzyna Wierzbowska – członek,
 Andrzej Głowacki – członek,
 Arkadiusz Janor – członek,
 Grzegorz Mółka – członek.
Komisja jest nowym organem wykonawczym Zarządu Pomorskiego ZPN, powołanym uchwałą Zarządu
w dniu 7 marca 2017 roku.
Do zadań członków Komisji należy:
a) opracowanie strategii rozwoju piłki nożnej kobiet na terenie województwa pomorskiego,
b) podejmowanie działań mających na celu popularyzację piłki nożnej wśród dziewczynek i kobiet
na terenie województwa pomorskiego,
c) analiza i ocena gry oraz pracy trenerów kadr dziewcząt Pomorskiego ZPN,
d) opiniowanie rocznego planu pracy kadr w porozumieniu z Pomorską Federacją Sportu oraz
trenerem koordynatorem i trenerami kadr dziewcząt,
e) współpraca ze sztabem szkoleniowym klubów delegujących zawodniczki do drużyn
reprezentujących Pomorski ZPN,
f) organizowanie rozgrywek ligowych drużyn kobiecych w różnych kategoriach wiekowych, w tym
eliminacji wojewódzkich do rundy strefowej Międzywojewódzkich Mistrzostw młodziczek i
juniorek młodszych,
g) współdziałanie w organizacji turniejów piłkarskich dla dziewcząt oraz innych imprez
sportowych odbywających się pod patronatem PZPN lub Pomorskiego ZPN (np. „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku“ i „Piłkarska Kadra Czeka“),
h) opiniowanie kandydatek do uczestnictwa w letniej i zimowej Akademii Młodych Orłów,
i) współpraca z klubami sportowymi, jednostkami systemu oświaty, jednostkami samorządu
terytorialnego oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie piłki kobiecej,
j) wydawanie komunikatów dotyczących piłki kobiecej.
Komisja zrealizowała następujące zadania:
 monitorowanie aktualnego stanu przygotowań zespołów młodziczek i juniorek Pomorskiego ZPN do
rundy wiosennej rozgrywek o mistrzostwo Polski,
 sprawozdanie z regionalnych eliminacji do rundy strefowej Młodzieżowych Mistrzostw młodziczek
U-13,
 sprawozdanie z regionalnych eliminacji do centralnej Ligi Makroregionu Juniorek Młodszych,
 podsumowanie turnieju o puchar prezesa Pomorskiego ZPN „LOTOS Griffin Cup” dla dziewcząt w
Malborku.
Wnioski i propozycje.
1. Wnioskowano o pokrycie kosztów organizacji cyklu turniejów „Pomorska Liga Dziewcząt” z
budżetu Pomorskiego ZPN.
2. Utworzenie na stronie Pomorskiego ZPN osobnej zakładki dotyczącej piłki nożnej dziewcząt.
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8. Komisja Licencji Trenerskich
Komisja Licencji Trenerskich Pomorskiego ZPN działa w oparciu o Statut Pomorskiego ZPN.
Skład osobowy Komisji:
 Andrzej Szwarc – przewodniczący,
 Łukasz Radzimiński – wiceprzewodniczący,
 Stanisław Mikołajczyk – wiceprzewodniczący,
 Paweł Wypij – sekretarz,
 Tomasz Borkowski – członek,
 Tomasz Kafarski – członek,
 Wojciech Łazarek – członek,
 Mariusz Pawlak – członek,
 Tadeusz Żakieta – członek,
 Henryk Pawłowski – członek,
 Józef Gładysz – członek.
W okresie dziewiętnastu miesięcy działalności Komisja przeprowadziła 5 posiedzeń stacjonarnych w
siedzibie Związku oraz 8 w trybie pozaposiedzeniowym (e-komisje).
Komisja zrealizowała następujące zadania:
1. Ukonstytuowanie Komisji (przygotowanie regulaminu pracy, wyznaczenie obszaru działalności
dla poszczególnych członków Komisji).
2. Dostosowanie warunków przyznawania/przedłużania licencji trenerskich do wymagań
ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dn. 20 kwietnia
2017 roku.
3. Usprawnienie procesu licencyjnego – całkowite przejście na elektroniczny system poprzez
platformę pzpn24.pl.
4. Ustalenie trybu i terminów wydawania pozwoleń na prowadzenie zespołów, wystandaryzowanie
trybu przyznawania licencji trenerskich (komunikat na stronie Pomorskiego ZPN, informacje o
warsztatach i konferencjach).
5. W okresie od sierpnia 2016 do grudnia 2017 roku zarówno w trybie zwyczajnym, jak i
nadzwyczajnym przedłużenie/wydanie łącznie 852 licencji trenerskich (książeczki licencyjne
odpowiednio: 704 i 148). Z kolei po całkowitym przejściu na system elektroniczny (od stycznia
2017 roku do marca 2018 roku) wydanie w trybie normalnym 513 licencji trenerskich (PZPN A –
130, PZPN B – 84, UEFA B – 239, UEFA C – 35, GRASS C – 35, a w trybie nadzwyczajnym 96
licencji trenerskich (PZPN A – 24, PZPN B – 16, UEFA B – 36, UEFA C – 16, GRASS C – 4). Łącznie
przedłużenie 609 licencji, a wraz z licencjami nadawanymi wraz z ukończeniem kursów UEFA
(294) wydanie w trybie „elektronicznym” 903 licencji trenerskich.
7. Współpraca z Komisją ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN i PZPN przy organizacji konferencji i
warsztatów szkoleniowych na terenie woj. Pomorskiego.
8. Opracowanie systemu wydawania licencji trenerskich w siedzibie Pomorskiego ZPN (dyżury w
siedzibie Pomorskiego ZPN).
Wnioski i propozycje.
1. Kontynuacja edukacji trenerów z zakresu obsługi systemu extranet.
2. Współpraca z Komisją ds. Szkolenia dotycząca organizacji warsztatów szkoleniowych.

9. Komisja ds. Licencji Klubowych
Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN realizuje zadania na podstawie:
 Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN,
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 Uchwały nr I/6 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Przepisów
licencyjnych PZPN dla klubów III ligi na sezon 2016/2017 i następne,
 Uchwały nr II/37 z dnia 22 lutego 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Przepisów
licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne,
 Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 148/Z/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia
Szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2017/2018,
 Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 46/Z/2013 z dnia 25 marca 2013 roku – w sprawie licencji
dla klubów młodzieżowych na sezon 2013/2014 i następne.
Skład osobowy Komisji:
 Józef Dąbrowski – przewodniczący,
 Tomasz Bocheński – wiceprzewodniczący,
 Dawid Michalski – sekretarz,
 Wojciech Krasucki – członek,
 Krzysztof Waszkiewicz – członek,
 Jerzy Wnuk-Lipiński – członek.
Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy:
1. Przyjmowanie, analizowanie i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie przyznawania lub odmowy
przyznania licencji klubowej na udział w rozgrywkach określonej ligi lub klasy.
2. Wizytowanie klubów objętych procedurą licencyjną.
3. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania licencji.
4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie odmowy przyznania licencji.
5. Stosowanie sankcji dyscyplinarnych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym
zakresie.
6. Okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach
procedury licencyjnej.
7. Organizowanie narad i szkoleń dla klubów podlegających procedurze licencyjnej.
8. Publikowanie stosownych komunikatów z prac i działalności.
9. Organizowanie przeglądów i weryfikacji obiektów piłkarskich poprzez wnioskowanie o powołanie
zespołów odpowiedzialnych za przegląd i weryfikację boisk oraz prowadzenie ich rejestru z
wykorzystaniem systemu extranet po wdrożeniu przez PZPN odpowiednich modułów.
Kalendarium procesu licencyjnego na sezon 2017/2018
Klasa rozgrywkowa
Czynność procesu licencyjnego
Złożenie wniosku
Licencyjnego
Przekazanie dokumentów
dla weryfikatorów
Ostateczny termin dosłania przez
kluby brakującej dokumentacji
Ostateczny termin przyznania lub
odmowy przyznania licencji

III liga

IV liga
klasa O

klasa A
klasa B

kluby M

30 kwietnia

15 maja

31 maja

31 maja

4 maja

20 maja

1 czerwca

1 czerwca

25 maja

25 maja

15 czerwca

15 czerwca

31 maja

31 maja

20 czerwca

20 czerwca

Przebieg procedury licencyjnej:
 Komisja przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od strony formalno-prawnej wnioski o
przyznanie licencji oraz dołączone do nich załączniki;
 jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty zostały sformułowane nieprawidłowo lub
zawierają braki formalne bądź merytoryczne niepozwalające na końcowe rozpatrzenie sprawy,
wzywa się klub do poprawienia, uzupełnienia lub dostarczenia brakujących dokumentów;
 po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku przedstawia się istniejącą
dokumentację celem merytorycznego jej rozpatrzenia;
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 po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w uchwałach Komisja podejmuje decyzję
o przyznaniu licencji w formie decyzji;
 Komisja odmawia przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych
uchwałach, a braki formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie
zostały usunięte w terminie;
 Komisja doręcza wnioskodawcy uchwałę w przedmiocie odmowy nadania licencji wraz z
uzasadnieniem w ciągu 7 dni;
 od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie;
 odwołanie składa się do Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji w terminie 5 dni od
otrzymania decyzji o odmowie nadania licencji.
Weryfikatorzy wniosków na sezon 2017/2018 według lig i klas rozgrywkowych Komisji:
Józef Dąbrowski
– III liga
Dawid Michalski
– IV liga
Krzysztof Waszkiewicz
– klasa Okręgowa
Tomasz Bocheński
– klasa A
Wojciech Krasucki
– klasa B
Jerzy Wnuk-Lipiński
– kluby młodzieżowe
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 19 protokołowanych posiedzeń.
W okresie sprawozdawczym Komisja opublikowała na stronie internetowej Związku 17 komunikatów
dotyczących procesu licencyjnego.

6
21
56
92
110
58
343

S

PA

I

F

5
18
53/6
80/11
89/26
56/39
301/82

1
5
-

4
1
3

2
19
11
28
9

1
6
20
17
7
29

1
2
2
1
8

Orzeczone sankcje

1.
III liga
2.
IV liga
3.
klasa Okręgowa
4.
klasa A
5.
klasa B
6.
klasy młodzieżowe
RAZEM

P

W tym objętych nadzorami

Negatywnie

Klasa rozgrywkowa

Sposób rozpatrzenia
wniosku
Pozytywnie/
na dwa sezony

Lp.

Liczba rozpatrzonych
wniosków o licencję
uprawniającą do udziału w
rozgrywkach danej ligi lub
klasy

Zestawienie liczbowe wniosków i sposoby ich rozpatrzenia

1
3
3
12
21
2
42

1
3
1
4
9

Uwagi

Kluby, które otrzymały licencje na dwa sezony:
A. klasa Okręgowa:
Błękitni Stare Pole, Czarni Pruszcz Gdański, Diament Trzebielino, MKS Debrzno, MKS Władysławowo,
Pomezania Malbork;
B. klasa A:
Amator Kiełpino, Granit Koczała, GTS Czarna Dąbrówka, Kolejarz Chojnice, Latarnik Choczewo,
Pogoń Prabuty, Rowokół Smołdzino, SS-GR Pszczółki, Vietcisa Skarszewy, Zatoka 95 Puck, Zawisza
Borzytuchom;
C. klasa B:
Agra Nowe Ostrowite, Brda Rytel, Czarni Straszewo, GKS Trąbki Wielkie, Grab Grabowo, Gryf
Goręczyno, Klif Chłapowo, Konsal Sławoszyno, KP Wandowo, KS Czernin, Morena Gdańsk, Morze
Stegna, Nogat Malbork, Olimpia Czersk, Pogoń Smętowo, Pomorze Potęgowo, Powiśle PawliceRakowiec, Rodło Trzciano, Ruch Gościszewo, Santana Wielki Klincz, Styna Godziszewo, UKS 82
Klukowo, Unison Machowino, Wierzyca Stara Kiszewa, Victoria Słupsk, Zieloni Łąg;
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D. kluby młodzieżowe:
Akademia Piłkarska AP Gdynia, Akademia Piłkarska Baniono, Akademia Piłkarska Gdańsk, Akademia
Piłkarska Malbork, Arka Gdynia SI, Arka Gdynia SWSiEMP, Bałtyk Gdynia AP Gdynia, Błękitni
Wejherowo, Byki Słupsk, Cisowa Gdynia, Conrad Gdańsk, Drzewiarz Rzeczenica, Dziecięca Szkółka
PN Kwidzyn, Gdyńska AP Dąbrowa Gdynia, Grasz Dwumiasto Ustka, Gryf Słupsk, Gryf Tczew, GTS
Pruszcz Gdański, Iskra Gdynia, Jedynka Pelplin, Jedynka Reda, Junior Football Academy Przechlewo,
Korona Żelistrzewo, Lider Dębogórze, Lider Rychnowy, Lisovia Lisweo, Marko-Gol Gdańsk,
Olimpijczyk Kwakowo, Orlik Stary Dzierzgoń, Ósemka Lębork, Piłeczka Pruszcz Gdański, Pomorze
Gdańsk, Salos Brusy, Salos Słupsk, Sparta Sycewice, Start Łeba, Trójka Lębork, U-2 Bytów, Wybrzeże
Gdańsk.
Kluby, które nie otrzymały licencji:
A. III ligi:
 KS Chwaszczyno – Klub na dzień rozpatrywania wniosku nie zadeklarował udziału w rozgrywkach
sezonu 2017/2018 minimum 3 (trzech) drużyn młodzieżowych – S.01. Klub na dzień rozpatrywania
wniosku nie spełniał kryteriów infrastrukturalnych w zakresie: – brak umowy upoważniającej Klub
do korzystania z obiektu sportowego przez cały sezon – I.01, – brak stabilnego i spełniającego
wymogi bezpieczeństwa sektora kibiców drużyny gości – I.07, – brak stabilnego ogrodzenia pola gry
– I.11, – brak trwałego wygrodzenia trybuny kibiców drużyny gospodarzy od terenu wyłączonego z
użytkowania – I.23.
B. IV ligi:
 GKS Cartusia Kartuzy 1923 – Klub na dzień rozpatrywania wniosku ma nieuregulowane
przeterminowane zobowiązania finansowe wobec Pomorskiego ZPN.
 GKS Gedania 1922 Gdańsk – Klub na dzień rozpatrywania wniosku zgłosił obiekt niespełniający
kryteriów infrastrukturalnych wynikających z przepisów licencyjnych w zakresie: – brak
wydzielonego i trwale wygrodzonego sektora dla kibiców drużyny gości – I.05, – brak
indywidualnych miejsc siedzących dla publiczności – I.03 oraz I.04.
 KS Centrum Pelplin – Klub na dzień rozpatrywania wniosku nie zadeklarował udziału w rozgrywkach
sezonu 2017/2018 minimum 3 (trzech) drużyn młodzieżowych – S.01. Klub na dzień rozpatrywania
wniosku nie spełnił kryterium personalnego w zakresie: – brak zaangażowania osoby posiadającej
uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa – P.02, – brak zaangażowania osoby posiadającej
uprawnienia trenera pierwszego zespołu – P.04. Klub na dzień rozpatrywania wniosku ma
nieuregulowane przeterminowane zobowiązania finansowe wobec Pomorskiego ZPN.
C. klasy Okręgowej:
 KS Jantaria Pobłocie – Klub na dzień rozpatrywania wniosku nie przedłożył aktualnego rejestru
stowarzyszenia – L.01. Klub na dzień rozpatrywania wniosku nie spełnił kryterium personalnego w
zakresie: – brak zaangażowania osoby posiadającej uprawnienia koordynatora służb klubowych –
P.02, – brak zaangażowania osoby posiadającej uprawnienia trenera pierwszego zespołu – P.04. Klub
na dzień rozpatrywania wniosku zgłosił obiekt niespełniający kryteriów infrastrukturalnych
wynikających z przepisów licencyjnych w zakresie: – brak umowy uprawniającej Wnioskodawcę do
korzystania ze wskazanego obiektu w sezonie 2017/2018 – I.01. – brak wydzielonego i trwale
wygrodzonego sektora dla kibiców drużyny gości – I.05, – brak ławek dla zawodników rezerwowych
spełniających wymogi przepisów licencyjnych – I.08, – brak pełnego i trwałego ogrodzenia obiektu
sportowego – I.18. Na dzień rozpatrywania wniosku brak opłaty za wydanie licencji klubowej.
 SKS Polonia Gdańsk – Na dzień rozpatrywania wniosku brak opłaty za wydanie licencji klubowej.
Brak oświadczenia finansowego – 10.2.5. Klub na dzień rozpatrywania wniosku ma nieuregulowane
przeterminowane zobowiązania finansowe wobec Pomorskiego ZPN.
 Sparta Kleszczewo – Klub na dzień rozpatrywania wniosku nie spełnił kryterium personalnego w
zakresie: – brak zaangażowania osoby posiadającej uprawnienia koordynatora służb klubowych –
P.02, – brak zaangażowania osoby posiadającej uprawnienia trenera pierwszego zespołu – P.04. Klub
na dzień rozpatrywania wniosku zgłosił obiekt niespełniający kryteriów infrastrukturalnych
wynikających z przepisów licencyjnych w zakresie braku umowy uprawniającej Wnioskodawcę do
korzystania ze wskazanego obiektu w sezonie 2017/2018 – I.01. Na dzień rozpatrywania wniosku
brak opłaty za wydanie licencji klubowej. Klub na dzień rozpatrywania wniosku ma nieuregulowane
przeterminowane zobowiązania finansowe wobec Pomorskiego ZPN.
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W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie wyjaśniające i orzeczono sankcje w stosunku do 5
klubów z związku z naruszeniem kryterium dotyczącego obowiązku posiadania określonej liczby drużyn
młodzieżowych z uwzględnieniem klasy rozgrywkowej.
Decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych powoływane zostają zespoły weryfikacyjne do przeglądu stanu
infrastrukturalnego obiektów i boisk piłkarskich. Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na
Obiektach Piłkarskich pełni rolę koordynatora weryfikacji. Z tego tytułu uczestniczy obligatoryjnie w
posiedzeniach Komisji ds. Licencyjnej Klubowych.

Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
klasa Okręgowa
klasa A
klasa B
kluby młodzieżowe
Razem

3
2
1
9
14
25
54
53
9
170

2
4
3
3
4
3
19

24
24

4
9
14
16
2
45

1

1
2

7
7

2
15
26
17
18
78

Razem
orlik

sztuczne

trawiaste

orlik

sztuczne

trawiaste

orlik

sztuczne

Klasa rozgrywkowa

trawiaste

Zestawienie zbiorcze zweryfikowanych obiektów i boisk piłkarskich na sezon 2017/2018
Rejon gdański
Rejon Malborski
Rejon Słupski

1
1
3
5

25

3
2
1
11
26
53
107
90
67
360

Wnioski i uwagi:
 mimo pewnej poprawy miały miejsce przypadki występowania o licencję klubową po terminie na
złożenie stosownych wniosków. Największym problemem jest fakt, że często to dotyczy tych
samych wnioskodawców co w latach poprzednich;
 problemem z wypełnieniem przez wnioskodawców kryterium dotyczącego personelu i
administracji było zgłoszenie szkoleniowca posiadającego stosowną dla danej ligi lub klasy
rozgrywkowej licencję trenerską oraz osoby, z uprawnieniami, odpowiedzialnej za sprawy
bezpieczeństwa;
 dużym ułatwieniem dla klubów w zakresie wypełnienia wymogu sportowego dotyczącego
posiadania odpowiedniej liczby drużyn młodzieżowych była zmiana przepisów poprzez
dopuszczenie możliwości zawierania umów partnerskich z klubami zajmującymi się szkoleniem
piłkarskim młodzieży czy możliwość wniesienia opłaty zwalniającej klub z obowiązku posiadania
jednej drużyny młodzieżowej;
 nowym zadaniem Komisji, wynikającym z przepisów PZPN, jest przekazanie do kompetencji
Komisji ds. Licencji Klubowych spraw związanych z weryfikacją boisk, co ułatwiło prace
związane z oceną stanu wypełnienia norm infrastrukturalnych przez wnioskodawców;
 w procesie licencyjnym od sezonu 2015/2016 znacznym zmianom uległy przepisy dotyczące
wypełnienia norm przepisów kryterium finansowego. Za przeterminowane zobowiązania
finansowe uważane są te, które stały się wymagalne na dzień 31 marca w przypadku klubów III
ligi czy 30 kwietnia w przypadku klubów IV ligi i klas niższych;
 problemem jest sprawdzanie nieuregulowanych zobowiązań finansowych klubów wobec
Związku z uwagi na często nieaktualne dane uzyskiwane z Działu Finansowego Pomorskiego
ZPN;
 dużą zmianą w postępowaniu licencyjnym w trakcie procesu licencyjnego, jak również w
działalności bieżącej Komisji jest przyznanie jej praw jurysdykcyjnych;
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 zadania stojące przed Komisją po zakończeniu procesu licencyjnego to bieżąca kontrola stanu
realizacji nałożonych na kluby nadzorów czy wypełnienia innych wymogów licencyjnych.

10. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych
Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN realizuje zadania na podstawie:
 Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.
 Uchwały nr I/6 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Przepisów
licencyjnych PZPN dla klubów III ligi na sezon 2016/2017 i następne,
 Uchwały nr II/37 z dnia 22 lutego 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Przepisów
licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne,
 Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 148/Z/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia
Szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2017/2018,
 Uchwała Zarządu Pomorskiego ZPN nr 46/Z/2013 z dnia 25 marca 2013 roku – w sprawie licencji
dla klubów młodzieżowych na sezon 2013/2014 i następne.
Skład osobowy Komisji:
 Błażej Jenek – przewodniczący,
 Paweł Raczak – wiceprzewodniczący,
 Łukasz Karski – sekretarz,
 Mateusz Kotecki – członek.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 5 protokołowanych posiedzeń.
W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 44 wnioski odwoławcze i podjęła decyzje:
o:
A. przyznaniu licencji dla klubów III ligi – 1,
 klasy Okręgowej – 1,
 klasy A – 6,
 klasy B – 17,
 młodzieżowych – 1;
B. przyznaniu licencji z nadzorem:
 III ligi – 1,
 IV liga – 2,
 klasy Okręgowej – 2,
 klasy A – 3,
 klasy B – 9,
 młodzieżowych – 1.

11. Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Komisja Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN realizuje zadania na podstawie:
 Regulaminu Komisji Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
 Rocznego planu pracy.
Skład osobowy Komisji:
 Gerard Sobecki – przewodniczący,
 Błażej Jenek – wiceprzewodniczący,
 Dawid Kręcki – sekretarz,
 Henryk Nowacki – członek,

- 23 -







Andrzej Szaj – członek,
Rafał Hołubowski – członek,
Adam Wysocki – członek,
Henryk Jaskólski – członek,
Dariusz Wątróbski – członek od 24 października 2016 roku.

Członkowie Komisji, głównie prezydium, na bieżąco analizują raporty delegatów meczowych,
obserwatorów i sędziów pod kątem organizacji, bezpieczeństwa i porządku na zawodach. Na ich
podstawie do Komisji Dyscyplinarnej są kierowane wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
dotyczące braku należytego zabezpieczenia porządku.
W okresie sprawozdawczym przekazano do rozpatrzenia przez organy dyscyplinarne 21 wniosków.
Według zapisów w raportach należy stwierdzić, że najczęściej powtarzającymi się uchybieniami
organizacyjnymi zawodów były:
 braki dokumentacji meczowej,
 nieprofesjonalna praca organizacyjna kierownika ds. bezpieczeństwa lub koordynatora służb
klubowych,
 brak punktu sanitarnego lub noszy i noszowych,
 zbyt mała liczba osób służb porządkowych,
 brak „Regulaminu zawodów piłki nożnej niebędących imprezą masową”,
 pirotechnika, palenie flag,
 brak zabezpieczenia strefy „Zero”
Komisja wspólnie ze Sztabem Policji Wojewódzkiej w Gdańsku przed rozpoczęciem każdej rundy
rozgrywkowej dokonuje wstępnej oceny i analizy zawodów, które mogą stanowić zagrożenie
organizacyjne i bezpieczeństwa. Po wytypowaniu takich zawodów Komisja wysyła do klubów
informację, aby dokonały rozeznania organizacyjnego i zabezpieczyły zawody zgodnie z regulaminem
rozgrywek. Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji również swoimi kanałami zawiadamia posterunki,
które kontaktują się z klubami i wspólnie decydują o formie zabezpieczenia zawodów. Na takie mecze
Komisja wyznacza delegata meczowego.
W związku z organizacją rozgrywek III ligi gr. 2 w sezonie 2016/2017 nasz Związek zorganizował
spotkanie i szkolenie delegatów meczowych wytypowanych przez Wielkopolski ZPN – 2 osoby,
Kujawsko-Pomorski ZPN – 2 osoby, Zachodniopomorski ZPN – 2 osoby, Pomorski ZPN – 3 osoby oraz 5
delegatów meczowych IV ligi i klas niższych.
Tematem szkolenia było ujednolicenie oceniania organizacji zawodów pod kątem wymogów
infrastrukturalnych i bezpieczeństwa oraz wypełniania Raportu Delegata Meczowego.
W lipcu 2017 roku przeprowadziliśmy szkolenie delegatów meczowych III, IV i klas niższych oraz
kandydatów na delegatów meczowych, w którym łącznie uczestniczyło 15 osób.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN w 2017 zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla
kandydatów na Koordynatorów Służb Klubowych.
Łącznie przeszkolono 60 osób.
W okresie sprawozdawczym uprawnienia Koordynatora Służb Klubowych otrzymało 357 osób.
W marcu 2017 roku Komisja przygotowała i przeprowadziła kurs dla kandydatów na spikerów z
uprawnieniami do obsługi zawodów III ligi i klas niższych. Zajęcia teoretyczne odbywały się na stadionie
Energa Gdańsk, a zajęcia praktyczne na płycie boiska z pełnym nagłośnieniem. Kurs ukończyły 54 osoby.
Od 2016 roku, zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN, pracuje 3-osobowy zespół roboczy ds.
uzgodnienia projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji obiektów sportowych.
W okresie sprawozdawczym Zespół zaopiniował:
 w roku 2016 – 2 wnioski klubów IV ligi,
 w roku 2017 – 7 wniosków klubów: 2 III ligi i 5 klas niższych,
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 w roku 2018 – 4 wnioski klubów IV ligi i klas niższych.

12. Komisja ds. Rozgrywek
Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN realizuje zadania na podstawie:
 Przepisów gry w piłkę nożną.
 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach
piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.
 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a
zawodnikiem o statusie amatora.
 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a
zawodnikiem profesjonalnym.
 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a
trenerem piłki nożnej.
 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów
piłki nożnej.
 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
 Regulaminu rozgrywek Pomorskiego ZPN.
 Terminarzy rozgrywek.
 Regulaminu i terminarza rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu Pomorskiego ZPN.
 Uchwał Zarządu PZPN w sprawie licencji klubowych II ligi kobiet, IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych
 System organizacji szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce.
 Uchwał Zarządu Pomorskiego ZPN.
Działalność Komisji podlega bezpośrednio wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN.
Skład osobowy Komisji w okresie sprawozdawczym:
 Grzegorz Mółka – przewodniczący (od sierpnia 2017),
 Robert Rybakowski – wiceprzewodniczący (do sierpnia 2017 przewodniczący),
 Janusz Leyk – wiceprzewodniczący,
 Michał Sobala – sekretarz,
 Marlena Banach – członek (od sierpnia 2017),
 Dariusz Bohonos – członek (od sierpnia 2017),
 Krzysztof Warmuz – członek,
 Przemysław Wolski – członek,
 Karol Ważny – członek,
 Jarosław Drutel – członek (od sierpnia do września 2016),
 Rafał Kluk – członek (od września 2016 do czerwca 2017),
 Tadeusz Michalski – członek (do października 2017),
 Janusz Rolczyński – członek (od sierpnia do września 2016),
 Wiesław Włodarczyk – członek (od września 2016 do sierpnia 2017).
W okresie sprawozdawczym odbyło się 57 posiedzeń Komisji ds. Rozgrywek.
Podstawowe zadania Komisji realizowane w okresie sprawozdawczym to:
 opracowanie terminarzy rozgrywek wszystkich klas rozgrywkowych,
 prowadzenie ewidencji zawodników oraz ich uprawnianie do rozgrywek na dany sezon,
 weryfikowanie wyników na podstawie sprawozdań sędziowskich,
 dokonywanie zmian terminów spotkań na wnioski zainteresowanych klubów,
 rozpatrywanie protestów w sprawach związanych z udziałem w rozgrywkach i przestrzeganiu
stosownych regulaminów w tym zakresie,
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 rozpatrywanie spraw dotyczących statusu piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej,
 wnioskowanie do Komisji Dyscyplinarnej o nałożenie kar na zawodników, szkoleniowców,
działaczy, sędziów i kluby za naruszenie obowiązujących regulaminów i przepisów,
 nakładanie kar finansowych za wykroczenia ujęte w Taryfikatorze sankcji finansowych
dotyczącym organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN,
 sporządzanie tabel po rundzie jesiennej oraz wiosennej,
 szukanie różnych rozwiązań w celu podniesienia atrakcyjności rozgrywek oraz zdrowej
rywalizacji pomiędzy zespołami w każdej klasie rozgrywkowej i ich systematyczne wdrażanie na
szczeblu Związku,
 współpraca z innymi komórkami Związku,
 przedstawianie wniosków na Zarząd, mających na celu poprawne funkcjonowanie rozgrywek.
Zakres wielozagadnieniowy dotyczy spraw skutkujących decyzjami podejmowanymi przez Komisję:
1. Rozpatrywanie zastrzeżeń zespołów wniesionych zarówno w sprawozdaniu sędziowskim, jak i w
trybie przewidzianym w Regulaminie Rozgrywek w zakresie:
a) podejrzenia gry nieuprawnionego zawodnika na boisku,
b) stwierdzonych błędów sędziów w trakcie sporządzania załączników do protokołu
sędziowskiego po zakończonym spotkaniu,
c) niewłaściwego przygotowania boiska.
2. Rozpatrywanie spraw kierowanych przez weryfikatorów poszczególnych kategorii rozgrywek w
zakresie:
a) stwierdzenia nieuprawnionego zawodnika na boisku z tytułu niewniesienia kar finansowych
za otrzymane kolejne napomnienia lub dyskwalifikacje,
b) stwierdzonych bezpośrednio przez weryfikatorów błędów popełnionych przez sędziów w
trakcie wypełniania sprawozdania meczowego w systemie extranet.
3. Rozpatrywanie spraw dotyczących wycofania drużyn z rozgrywek w trakcie sezonu bądź
niestawienia się na zawody.
4. Rozpatrywanie spraw dotyczących zmian w terminarzach rozgrywek dotyczących przesunięć
terminów spotkań.
5. Prowadzenie rozgrywek okręgowego Pucharu Polski – losowanie zestawu par poszczególnych
etapów.
6. Wypracowanie stanowiska co do protestów wniesionych do Komisji Odwoławczej jako II instancji od
decyzji Komisji.
7. Rozpatrywanie spraw innych wniesionych na podstawie pism z Klubów bądź instytucji
zewnętrznych.
Praca Komisji w dużej mierze polega na przyjmowaniu wyjaśnień sędziów przekazanych drogą mailową,
nanoszeniu poprawek w systemie extranet i weryfikowaniu na tej podstawie spotkań, jak również
wycofywania walkowerów już udzielonych na podstawie błędnych danych zawartych w sprawozdaniach
opracowywanych w Extranecie. W tym zakresie na bieżąco współpracowano z Kolegium Sędziów,
przekazując uwagi co do błędów popełnianych przez sędziów.
Najczęstsze błędy popełniane przez sędziów, skutkujące nieodpowiednimi decyzjami Komisji oraz
wnoszeniem odwołań przez Kluby:
 błędne zapisy w sprawozdaniach sędziowskich w systemie extranet,
 błędny wynik z zawodów,
 błędne nazwiska zawodników lub ich imiona,
 błędne nazwiska zawodników ukaranych oraz minuty udzielenia napomnień,
 błędne minuty dokonania zmian zawodników w poszczególnych zespołach oraz ich liczba.
 ponadto:
a) wyrażanie zgody przez sędziów na zamiany lotne w rozgrywkach, gdzie wymagane jest
dokonywanie zmian na kartki,
b) nie przechowywanie przez sędziów dokumentacji ze spotkań w formie oryginalnej.

- 26 -

Na podstawie swoich działań Komisja Rozgrywek okresie sprawozdawczym przekazywała do Komisji
Dyscyplinarnej wnioski dotyczące:
 wniosków o wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do klubów, które nie dopełniły
obowiązku gospodarza i nie wpisały terminów spotkań do systemu extranet, a tym samym nie
powiadomiły przeciwników oraz organu prowadzącego rozgrywki o dacie, godzinie i miejscu
rozgrywania poszczególnych spotkań na całą rundę w terminie nie krótszym niż 14 dni przed
rozpoczęciem rundy jesiennej (lub 14 dni przed wyznaczoną datą turnieju);
 wniosków o wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do klubów, które pełniły rolę
gospodarza turnieju pod nieobecność sędziego związkowego, a nie nadesłały wyników esemesem;
 wniosków o wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do klubów, które nie dopełniły
spoczywającego na nich obowiązku i nie wypełniły składu w systemie extranet (kluby IV ligi, Klasy
Okręgowej oraz I Ligi Wojewódzkiej A1 Juniora oraz B1 Juniora Młodszego);
 wniosków w sprawie sędziów, którzy nie dopełnili spoczywających na nich obowiązków i nie
zamieścili protokołów meczowych w systemie extranet w wymaganym terminie;
 wniosków w sprawie sędziów, którzy dokonali błędnych zapisów w protokołach meczowych, co
skutkowało lub mogło skutkować nieodpowiednią weryfikacją meczów;
 wniosków w sprawie sędziów, którzy dopuścili do rozegrania spotkania niezgodnie z obowiązującym
Regulaminem;
 wniosków w sprawie sędziów, którzy nie stawili się na wyznaczone zawody (nieusprawiedliwiona
nieobecność);
 wniosków w sprawie sędziów, którzy nie stawili się na posiedzenie Komisji mimo wystosowanego
wezwania lub nie odpowiedzieli na wystosowany przez Komisję mail;
 innych wniosków (brak zastępczego kompletu koszulek, opóźnienie rozegrania spotkania itp.).
Zestawienie zbiorcze zawodów zweryfikowanych jako walkowery
runda
jesienna

runda
wiosenna

Sezon
2017/2018
runda
jesienna

Niestawienie się na zawody

41

68

55

Nieuprawniony zawodnik
Nieuprawniony zawodnik z tytułu kary finansowej lub
dyskwalifikacji
Zdekompletowanie drużyny

32

20

37

12

29

12

2

2

4

Zbyt mała liczba młodzieżowców

3

2

1

Nieuprawniony zawodnik z tytułu opieki lekarskiej

5

4

Nieprzygotowanie boiska do gry

1

1

2

Przekroczony czas gry

2

5

6

Sezon 2016/2017

Powód zweryfikowania zawodów jako walkowery

RAZEM
99
131
W okresie sprawozdawczym łącznie 347 zawodów zweryfikowano jako walkowery.

117

Zestawienie liczbowe zmian terminów w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych Komisji ds.
Rozgrywek
runda
jesienna

runda
wiosenna

Sezon
2017/2018
runda
jesienna

Seniorzy

88

63

96

Juniorzy

96

110

184

RAZEM

184

173

280

Sezon 2016/2017

Kategoria
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13. Komisja Dyscyplinarna
Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego ZPN realizuje zadania na podstawie:
 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN,
 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
 regulaminów rozgrywek: mistrzowskich, Pucharu Polski, III ligi kobiet.
Skład osobowy Komisji:
 Michał Sambożuk – przewodniczący,
 Andrzej Toczyński – wiceprzewodniczący,
 Kamil Dunaj – sekretarz,
 Grzegorz Łangowski – członek,
 Waldemar Krajewski – członek,
 Bogusław Szumichora – członek,
 Dariusz Wątróbski – członek,
 Karolina Dłużewska – członek do 26 czerwca 2017 roku,
 Grzegorz Mółka – członek do 28 sierpnia 2017 roku.
Zadaniem Komisji jest weryfikacja pod względem przewinień: zawodników, trenerów, działaczy
klubowych oraz sędziów, których przewinienia podlegają karze dyscyplinarnej przewidzianej w
Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
Protokoły meczowe są weryfikowane pod względem dyscyplinarnym w możliwie jak najkrótszym czasie
po odbytym meczu.
Podczas weryfikacji protokołów osoba przeprowadzająca ją przekazuje członkom Komisji te
sprawozdania, w których widnieją następujące przewinienia lub zdarzenia szczególne, w tym:
a) wykluczenia z gry w związku z otrzymaniem samoistnej czerwonej kartki,
b) wykluczenia z gry po otrzymaniu drugiej żółtej kartki, kiedy zawodnik w trakcie schodzenia z boiska
słowami lub zachowaniem może polegać karze dyscyplinarnej,
c) otrzymanie przez pięciu różnych zawodników jednej drużyny ostrzeżenia (żółta kartka) lub
wykluczenia (czerwona kartka),
d) opis sędziego o skandalicznym lub niesportowym zachowaniu zawodnika, trenera, działacza lub
jakiekolwiek osoby przebywającej w strefie technicznej,
e) opis sędziego dotyczący zachowania kibiców drużyn gospodarzy lub gości, które zakłócały przebieg
meczu, takie jak: rasistowskie okrzyki, wyzwiska pod adresem zawodników przeciwnego klubu,
wyzwiska pod adresem PZPN lub Pomorskiego ZPN,
f) brak opłat za delegację sędziowską,
g) brak dokumentów potwierdzających weryfikację boiska,
h) brak dokumentów potwierdzających ważną licencję trenerską,
i) każde zdarzenie opisane przez sędziego, które zdaniem Komisji może podlegać rozpatrzeniu przez
Komisję Dyscyplinarną.
Komisja podczas rozpatrywania spraw korzysta nie tylko ze sprawozdań sędziowskich, ale również z
raportów delegata lub obserwatora.
Do Komisji kierowane są również wnioski zawodników, klubów i działaczy sportowych. Jeśli spełniają
one wymogi formalne, są uwzględniane podczas rozpatrywania sprawy.
Rozpatrywane są również wnioski skierowane od:
 innych Komisji pracujących na rzecz Pomorskiego ZPN,
 zawodników,
 sędziów,
 trenerów,
 działaczy piłkarskich.
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Komisja w niektórych przypadkach, po zapoznaniu się ze sprawą lub przewinieniem zawodnika (przy
czym zawsze, jeśli zawodnikowi grozi więcej niż 3 mecze dyskwalifikacji), przed podjęciem decyzji
wszczyna postępowanie dyscyplinarne, umieszczając taką informację w komunikacie. W odpowiedzi na
zaistniałą potrzebę Komisja podczas posiedzeń gości u siebie na posiedzeniach wszystkie
zainteresowane osoby, które proszą o poradę, ponowną weryfikację orzeczenia, cofnięcie podjętej przez
Komisję decyzji itp., nawet jeśli dana sprawa była rozpatrywana w trybie rzeczywistym, bez konieczności
wszczęcia postępowania.
Liczba odbytych posiedzeń w okresie sprawozdawczym:
 sezon 2016/2017
– 33,
 sezon 2017/2018 (jesień)
– 16.
Łącznie w okresie sprawozdawczym odbyło się 49 posiedzeń.
Zestawienie kar dyscyplinarnych orzeczonych w okresie sprawozdawczym:
W stosunku do:
trenerów
Rodzaj kary dyscyplinarnej
Uwagi
zawodników
kierowników drużyn
sędziów
Upomnienie
69
Nagana
7
Dyskwalifikacja
561
43
Razem
561
119
Oprócz kar upomnienia, nagany czy dyskwalifikacji Komisja Dyscyplinarna nakładała również kary
finansowe.

14. Zarząd Kolegium Sędziów
Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN realizuje zadania na podstawie Statutu Pomorskiego ZPN
oraz uchwalonego przez Zarząd Pomorskiego ZPN regulaminu Kolegium Sędziów.
Skład osobowy Komisji:
 Tomasz Góreczny – przewodniczący,
 Katarzyna Wierzbowska – wicerzewodniczący,
 Paweł Dreschel – sekretarz,
 Dariusz Borucki – członek,
 Dominik Sulikowski – członek,
 Grzegorz Rek – członek,
 Mariusz Podjacki – członek,
 Adam Manuszewski – członek,
 Marek Szerzeń – członek,
 Roman Strzelecki – członek,
 Jarosław Boratyński – członek od lutego 2018 roku,
 Zbigniew Kolter – członek w okresie od lipca 2017 do lutego 2018 roku.
Kolegium Sędziów w tym okresie wykonywało swoje zadania zgodnie z założeniami poprzez:
1. Zapewnianie obsad sędziów na zawodach piłki nożnej oraz obserwatorów sędziów do prowadzenia
egzaminów praktycznych na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN lub zleconych przez
PZPN.
2. Wytyczanie i realizowanie kierunków szkolenia i doskonalenia arbitrów oraz obserwatorów sędziów
przez systematyczny ich nabór i kształcenie.
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3. Sprawowanie opieki nad sędziami i obserwatorami oraz nadzór nad przestrzeganiem przez nich
Statutu Pomorskiego ZPN, odpowiednich postanowień i regulaminów oraz przepisów gry w piłkę
nożną.
4. Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu etyczno-moralnego wśród sędziów i obserwatorów
sędziów.
5. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów i obserwatorów sędziów.
6. Ścisłą współpracę z poszczególnymi komisjami, członkami Pomorskiego ZPN, innymi organizacjami
sportowymi oraz środkami masowego przekazu.
7. Prowadzenie działalności mentorskiej na poziomie lokalnym, zgodnie z konwencją sędziowską FIFA i
UEFA oraz wytycznymi PZPN.
8. Utrzymywanie kontaktów z Kolegiami Sędziów innych związków zrzeszonych w PZPN, ze
szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń działalności szkoleniowej.
9. Inicjowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu prowadzenia
zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej.
W okresie sprawozdaczym Zarząd Kolegium Sędziów odbył 21 posiedzeń , które odbyły się zgodnie z
przyjętym wcześniej planem pracy Zarządu.
 Zarząd KS zajmował się między innymi egzaminami i szkoleniami dla sędziów, analizował obsady
sędziowskie i obserwatorów w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018, zapoznawał się działalnością
Komisji Szkoleniowej i Programu Mentorskiego, na bieżąco analizował budżet KS Pomorskiego ZPN,
funkcjonowanie Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. Tematami prac Zarządu były również terminy i
harmonogramy szkoleń oraz terminy egzaminów dla sędziów i obserwatorów KS Pomorskiego ZPN.
 W tym okresie Zarząd KS podjął 32 uchwały, które dotyczyły funkcjonowania Kolegium Sędziów
Pomorskiego ZPN. Na podjęte uchwały składały się o: finansowaniu halowych turniejów sędziów o
puchar Przewodniczącego KS w Lęborku, finansowaniu I halowego turnieju sędziów im. Romana
Strzeleckiego w Bojanie, wyborze kandydatów do awansu do II ligi, podniesieniu ekwiwalentów dla
zawodów piłki halowej wszystkich drużyn młodzieżowych, zmianach w zaszeregowaniu sędziów,
przyznaniu nagród pieniężnych, wyznaczeniu kandydatów (tzw. gwiazdkowiczów) na sędziów III
ligi, obserwatorów boiskowych i TV dla kandydatów do III ligi, kosztów prowadzenia strony www
sędziów oraz finansowaniu filmu reklamowego, nominacji na sędziów rzeczywistych, delegowaniu
sędziów na szczebel centralny, dofinansowaniu turnieju sędziów w Malborku, przyjęciu składów
sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych.Podczas swoich posiedzeń Zarząd KS na bieżąco
zajmował się sprawami dotyczącymi działalności Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.
 Dzięki decyzji Zarządu Pomorskiego ZPN o dofinansowaniu obsad sędziami asystentami zawodów
Klasy „B” młodzi adepci mieli możliwość na bardziej „łagodny” debiut sędziowski po zakończonych
kursach na sędziego piłki nożnej oraz wydajniejsze podniesienie poziomu sędziowania w danej klasie
rozgrywkowej.
 Kolegium Sędziów stoi na stanowisku, iż w miarę możliwości wszystkie zawody seniorów powinny
być sędziowane w trójkach sędziowskich. Niemniej jednak już w chwili obecnej stan osobowy jest
niewystarczający do realizacji kompletnych obsad seniorów, a rezygnacje sędziów nie pozwalają z
optymizmem patrzeć w przyszłość w tym względzie.
 Kolegium Sędziów dostrzega problem związany z dużą liczbą rezygnacji sędziów z kontynuowania
kariery. Jedną z przyczyn negatywnie wpływającą na liczne rezygnacje sędziów jest traktowanie
sędziów jako „zło konieczne” wraz ze wzrastającym negatywnym nastawieniem ze strony działaczy
piłkarskich, kibiców, rodziców zawodników. Jest ono w szczególności ukierunkowane na młodych,
mało doświadczonych sędziów. W ostatnim czasie zauważyliśmy niepokojącą tendencję, która
przeradza się wręcz w agresję nie tylko słowną, ale i fizyczną.
 W ostatnim czasie Zarząd Kolegium Sędziów zaproponował nową tabelę ekwiwalentów
sędziowskich z ujednoliconą stawką ekwiwalentów zawierających koszty dojazdu dla wszystkich
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poszczególnych klas rozgrywkowych. Przyjęcie przez Zarząd Pomorskiego ZPN do stosowania nowej
tabeli z pewnością usprawni rozliczanie ekwiwalentów sędziowskich zarówno sędziom, jak i klubom,
którym pomoże to dodatkowo w planowaniu wydatków związanych z obsługą sędziów na
organizowane przez nich zawody.
W okresie od sierpnia 2016 roku Kolegium Sędziów dokonało obsad sędziów w ramach prowadzonych
rozgrywek przez Pomorski ZPN:
a) 3695 zawodów seniorów, począwszy od III ligi kobiet, a skończywszy na zawodach klasy B oraz
zawodach Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim,
b) w ramach rozgrywek III ligi grupy II – 153 zawodów,
c) 3266 zawodów w zawodach juniorów, począwszy od Pomorskiej ligi juniorów A, skończywszy na
klasie junior D2,
d) realizacji podlega również uchwała prezesa Pomorskiego ZPN dotycząca rozgrywek juniorów E i
F rozgrywanych w ramach jednodniowych turniejów, których obsadzono łącznie 281.
W stosunku do wszystkich zawodów ww. klas rozgrywkowych nie udało się w pełni dokonać obsady
sędziowskiej na zawodach klasy B oraz zawodach kategorii juniorów, które wymagają pojedynczej
obsady.
Dzięki dofinansowaniu Pomorskiego ZPN obsadzono sędziami asystentami zawody klasy B, co pozwoliło
na wzrost poziomu sędziowania w danej klasie rozgrywkowej oraz na bardziej „łagodny” debiut
kandydatów na sędziów po zakończonych kursach na sędziego piłki nożnej.
Ponadto społecznie przeprowadzono turnieje juniorów oraz spotkania seniorów na szczytne cele bądź
akcje charytatywne. Były to między innymi: „Turniej Olimpiad Specjalnych” oraz Turniej i mecz na rzecz
Hospicjum im. Dutkiewicza.
W okresie od sierpnia 2016 roku Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego dokonało obsad sędziów w
ramach prowadzonych rozgrywek przez Podokręg:
a) obsadzono 1359 zawodów seniorów, w tym zawody Pucharu Polski i III ligii kobiet,
b) w zawodach juniorów, począwszy od I ligi wojewódzkiej juniorów A, skończywszy na klasie
junior D2, obsadzono 1411 zawodów głównie obsadą jednoosobową poza zawodami ligi
wojewódzkiej juniorów A i B,
c) realizacji podlega również uchwała prezesa Pomorskiego ZPN dotycząca rozgrywek juniorów E i
F rozgrywanych w ramach jednodniowych turniejów, których obsadzono łącznie 126.
W stosunku do wszystkich zawodów ww. klas rozgrywkowych nie udało się w pełni dokonać obsad
sędziowskich na zawodach klasy A (brak SA2 lub brak SA1 i SA2 – brak dyspozycyjnych sędziów).
Kilku sędziów, sędziując zawody klasy B oraz juniorskie, wspierało się pomocą swoich kolegów (jako
asystentów). Prowadzili oni zawody społecznie.
W okresie od sierpnia 2016 roku Kolegium Sędziów Podokręgu Malborskiego dokonało obsad sędziów w
ramach prowadzonych rozgrywek przez Podokręg:
a) 806 zawodów seniorów,
b) 732 zawody junior B, C i D,
c) 134 turnieje juniorów E i F,
d) zapewniano także obsadę sędziowską na turnieje szkolne, „Lotos CUP”, Turniej „Beniaminek CUP,
„Turniej Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie”, Klubowe Mistrzostwa Kobiet, Turniej Sołectw
Stare Pole, Turniej GOSSM Malbork, Mistrzostwa MOW w Malborku, mecze towarzyskie: Kadry
Wojewódzkie, mecze kadry GOSSM Malbork,
e) oprócz wyżej wymienionych spotkań dokonano obsady asystentów na mecze III i IV ligi oraz
klasy Okręgowej prowadzonych przez sędziów Podokręgu Malbork.
Mimo sporych braków w kadrach sędziowskich udało się dokonać pełnej obsady sędziowskiej w
meczach seniorskich. Stwierdzono kilkukrotne nieprzybycie na zawody sędziów ze względów losowych.
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W miarę możliwości dokonywano obsad asystentów na mecze Klasy B, co spotkało się bardzo dobrym
przyjęciem przez działaczy klubów na tym szczeblu rozgrywek.
W ww. okresie sprawozdawczym dokonano obsad obserwatorów sędziów, którzy oceniali pracę sędziów
na zawodach. Między innymi na tej podstawie możliwe było wykonanie klasyfikacji sędziów i ich
przeszeregowania na koniec sezonu. Jednocześnie obserwatorzy swoją wiedzą i doświadczeniem służyli
pomocą w trakcie obserwacji zawodów.
W okresie tym, w poszczególnych klasach rozgrywkowych przeprowadzono:
 III liga
–
128 obserwacji
 IV liga
–
161 obserwacji
 klasa Okręgowa
–
193 obserwacje
 klasa A
–
158 obserwacji
 klasa B
–
67 obserwacji
 juniorzy
–
1 obserwacja
 Puchar Polski
–
3 obserwacje
Razem dokonano 707 obserwacji (w tym 98 w podokręgu Słupsk).
W trakcie działalności Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów przeprowadziła dwa kursy na sędziów,
dzięki którym grono sędziów zasiliło 124 kandydatów na sędziów.
Pozwoliło to na uzupełnienie braków w obsadzie sędziów na zawody zwłaszcza z okolic Malborka,
Chojnic, Słupska czy Starogardu Gdańskiego.
Kolegium Sędziów w okresie sprawozdawczym dokonało obsad sędziów na zawody:
Seniorzy:
Podokręg Gdańsk
Podokręg Malborski Podokręg Słupski
Runda jesienna 3695
806
1359
Juniorzy:
Podokręg Gdańsk
Podokręg Malborski Podokręg Słupski
Runda jesienna 3266
732
1411
Turnieje junior E i F:
Podokręg Gdańsk
Podokręg Malborski Podokręg Słupski
Runda jesienna 281
134
126
oraz obsad obserwatorów sędziów na zawody:
Podokręg Gdańsk i
Klasa rozgrywkowa
Malborski

Podokręg
Słupski

RAZEM

III liga

280

–

280

IV liga

264

–

264

klasa Okręgowa

308

79

387

klasa A

260

51

311

klasa B

103

15

118

Juniorzy

1

–

1

Puchar Polski

3

–

3

1219

145

1364

RAZEM

RAZEM
5860
RAZEM
5409
RAZEM
541

Jednym z elementów kształcenia młodych sędziów w Kolegium Sędziów jest Program Mentorski.
Komisja Mentorska działa w składzie:
 Dariusz Borucki – przewodniczący,
 Łukasz Karski – wiceprzewodniczący,
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 Rafał Brieger – sekretarz.
W trakcie działalności Komisji Mentorskiej odbywały się spotkania z mentorami, szkolenia i obserwacje
mentorskie oraz TV z nagranych meczy. Były to obserwacje szkoleniowe, co było dodatkowym
spojrzeniem na zawody przez sędziów i ich mentorów.
Odbyły się także Programy CORE (Centre of Refereeing Excellence) dla Programu Mentorskiego – CORE
Pomorski. Na wzór projektu szkoleniowego dla sędziów prowadzonego od wielu lat przez UEFA oraz
Kolegium Sędziów PZPN młodzi sędziowie z Pomorskiego ZPN mogli doskonalić swoje umiejętności
sędziowskie na szkoleniach wyjazdowych w Gniewinie oraz Morągu, gdzie w promieniu kilkudziesięciu
kilometrów od miejsca zakwaterowania prowadzili zawody rozgrywek IV ligi oraz klasy Okręgowej.
Sędziowie objęci wojewódzkim Programem Mentorskim pod okiem obserwatorów oraz instruktorów
pracowali nad doskonaleniem swoich umiejętności arbitrażu.
CORE Pomorski to bardzo dobra możliwość szkolenia i rozwoju dla młodych sędziów w województwie
pomorskim.
Nad szkoleniem sędziów naszego Związku czuwa Komisja Szkoleniowa, która aktualnie działa w
składzie:
 Dominik Sulikowski – przewodniczący,
 Łukasz Karski – sekretarz,
 Ewa Augustyn – członek,
 Dariusz Bohonos – członek,
 Rafał Brieger – członek,
 Piotr Cwalina – członek,
 Bartosz Heinig – członek,
 Damian Kos – członek.
Komisja Szkoleniowa w ww. okresie swojej działalności:
 Przeprowadziła kurs unifikacyjno-szkoleniowy połączony z egzaminami dla sędziów
Pomorskiego KS. W dniach 7–9 marca 2017 roku w Cetniewie poruszono wszystkie tematy
przekazane do realizacji przez Centralną Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów PZPN. W kursie
łącznie uczestniczyło 130 sędziów i 12 obserwatorów. Podczas szkolenia zaproszone grono
szkoleniowców przeprowadziło zajęcia teoretyczne i praktyczne. Gościem specjalnym był sędzia
FIFA Paweł Sokolnicki, który przedstawił kilka tematów szkoleniowych związanych z występami
podczas turnieju Euro 2016. Grono szkoleniowców uzupełnili obserwatorzy szczebla centralnego
(Katarzyna Wierzbowska, Maciej Wierzbowski) oraz sędziowie szczebla centralnego
Pomorskiego ZPN.
 W 2017 roku w ramach cyklicznych szkoleń w ośrodkach (Słupsk, Malbork, Gdynia, Gdańsk,
Starogard Gd.) przeprowadzono cykl 4 szkoleń (2 wiosną i 2 jesienią) poruszających tematy
wyznaczone przez Centralną Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów PZPN. Szkoleniami objęto
wszystkich sędziów Pomorskiego ZPN.
 W 2017 roku zorganizowano 6 treningów taktyczno-technicznych kształtujących prawidłowe
zachowania sędziów w sytuacjach meczowych.
 W 2017 roku utworzono kurs dla kandydatów na sędziów w następujących ośrodkach: Gdynia,
Słupsk/Lębork oraz Człuchów. Po przeprowadzeniu 64 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin
zajęć praktycznych kurs ukończyło 60 kandydatów, którzy zasilili grono sędziów próbnych
Pomorskiego Kolegium Sędziów.
 W dniach 12–15 marca 2018 roku został zakończony kolejny kurs dla kandydatów w ośrodkach:
Gdynia, Słupsk i Starogard Gdański (kurs zima 2017/2018), w którym udział wzięło łącznie 64
kandydatów.
 W dniach 2–4 marca 2018 roku został przeprowadzony kurs unifikacyjno-szkoleniowy wraz z
egzaminami dla grupy 130 sędziów. Zrealizowano cztery tematy (spośród sześciu) zalecane
przez Centralną Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów PZPN do realizacji w 2018 roku.
 W dniach 19–20 marca 2018 i 16–17 kwietnia 2018 roku odbyły się szkolenia w ośrodkach
(Słupsk, Malbork, Gdynia, Gdańsk, Starogard) dla wszystkich sędziów z zakresu podanego przez
CKSz.
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15. Komisja Licencji Sędziowskich
Komisja Licencji Sędziowskich Pomorskiego ZPN realizuje zadania na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w
związku art. 12 § 1 ust. 25 Statutu Pomorskiego ZPN oraz w związku z § 8 ust. 1 Uchwały nr IV/74 z dnia
19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN.
Skład osobowy Komisji:
 Maciej Wierzbowski – przewodniczący,
 Anna Moritz – wiceprzewodnicząca,
 Piotr Cwalina – sekretarz,
 Tomasz Góreczny – członek,
 Wiesław Włodarczyk – członek do września 2017 roku,
 Dariusz Bohonos – członek od września 2017 roku.
Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Pomorskiego ZPN.
W sezonie 2016/2017 Komisja spotkała się na swoim posiedzeniu 1 raz w celu rozpatrywania wniosku o
licencję w rozgrywkach Futsal Ekstraklasa.
W sezonie 2017/2018 Komisja spotkała się na swoich posiedzeniach 4 razy w okresie lipiec–wrzesień.
Po analizie przedstawionych dokumentów przyznano licencję 239 sędziom:
 Futsal Ekstraklasa – 2,
 Top Amator A – 1,
 Top Amator B – 2,
 III liga – 7,
 IV liga – 33,
 klasa Okręgowa – 62,
 klasa A – 81,
 klasa B – 51.

16. Piłkarski Sąd Polubowny
Piłkarski Sąd Polubowny Pomorskiego ZPN działa w oparciu o Statut Pomorskiego ZPN oraz Regulamin
Piłkarskiego Sądu Polubownego Pomorskiego ZPN przyjęty uchwałą nr 111/Z/2013 z dnia 29 lipca 2013
roku Zarządu Pomorskiego ZPN.
W skład Piłkarskiego Sądu Polubownego Pomorskiego ZPN wchodzą następujące osoby:
 adw. Sylwia Grzybowska – przewodnicząca,
 adw. Bartosz Sambożuk – wiceprzewodniczący,
 adw. Jakub Nowak – sekretarz,
 adw. Marcin Derlacz – członek,
 adw. Małgorzata Dubyna-Kokoszczyńska – członek,
 radca prawny Michał Grochowiecki – członek,
 radca prawny Marcin Jadwiszczok – członek.
Wszystkie wskazane powyżej osoby czynnie wykonują zawód adwokata lub radcy prawnego.
W okresie sprawozdawczym nie dochodziło do żadnych zmian w składzie osobowym Piłkarskiego Sądu
Polubownego.
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W okresie lipiec 2016 – marzec 2018 do Piłkarskiego Sądu Polubownego wpłynęły trzy sprawy. W jednej
ze spraw Klub nie poddał się jurysdykcji Piłkarskiego Sądu Polubownego (brak zapisu na Sąd w umowie
między trenerem a Klubem), dwie sprawy pozostają w toku.
Sprawy są procedowane bez zbędnej zwłoki, w 3-osobowym składach sędziowskich.
Materia spraw dotyczy wyłącznie roszczeń finansowych zawodników wobec klubów lub rozliczeń
pomiędzy klubami i trenerami za świadczone usługi. Piłkarski Sąd Polubowny na każdym etapie
postępowania skłania strony do zawarcia ugody, która ma moc wyroku, natomiast nie wymaga od stron
przedstawiania dowodów na poparcie swoich twierdzeń, co w konsekwencji skraca postępowanie przed
Sądem.

17. Związkowa Komisja Odwoławcza
Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym Pomorskiego ZPN działającym na
podstawie: Statutu Pomorskiego ZPN, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, Regulaminu Związkowej
Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN oraz innych uchwał PZPN i Pomorskiego ZPN.
Do kompetencji Związkowej Komisji Odwoławczej należy rozpoznawanie oraz rozstrzyganie w II
instancji odwołań od orzeczeń Komisji ds. Rozgrywek, Komisji Dyscyplinarnej oraz innych jednostek
organizacyjnych Pomorskiego ZPN uprawnionych do orzekania na podstawie odrębnych przepisów w
pierwszej instancji za wyjątkiem spraw rozstrzyganych przez Piłkarski Sąd Polubowny oraz Komisję ds.
Licencji Klubowych.
Związkowa Komisja Odwoławcza rozpatruje wnioski o wznowienie postępowania dyscyplinarnego,
zawieszenie wykonania lub darowanie prawomocnie orzeczonej kary dyscyplinarnej, jeżeli rozstrzygała
w sprawie dyscyplinarnej w toku postępowania wewnątrzzwiązkowego.
Skład osobowy Komisji:
 Mariusz Tkaczyk – przewodniczący,
 Zbigniew Wiśniewski – wiceprzewodniczący,
 Stanisław Rajewicz – sekretarz,
 Jarosław Klauzo – członek,
 Janusz Zygmuntowicz – członek.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie skierowano żadnego wniosku kasacyjnego do
Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w odniesieniu do podejmowanych decyzji przez Związkową
Komisję Odwoławczą Pomorskiego ZPN.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem najczęstszymi sprawami trafiającymi do Związkowej
Komisji Odwoławcze były sprawy związane z uczestnictwem w zawodach mistrzowskich zawodników
wcześniej nieuprawnionych do gry w danej klasie rozgrywkowej (pominięcie uprawnienia za
pośrednictwem systemu extranet).
Dane statystyczne odbytych posiedzeń, rozpatrywanych odwołań oraz podjętych decyzji
Sezon 2017/2018
Sezon
Cały okres objęty
Sezon
(do dnia 1 marca
2016/2017
sprawozdaniem
2018)
Liczba posiedzeń
odbytych przez Komisję

5

3

- 35 -

8

Liczba otrzymanych
odwołań

11

2

13

Liczba rozpatrywanych
merytorycznie odwołań

6

2

8

Liczba nierozpatrywanych
odwołań

5

0

5

Liczba uwzględnionych odwołań
(w całości lub w części)

1

1

2

5

1

6

1

0

1

Liczba nieuwzględnionych
odwołań
Liczba decyzji uchylonych i
odesłanych do ponownego
rozpatrzenia

18. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej
Komisja Futsalu i Piłki Plażowej Pomorskiego ZPN w okresie sprawozdawczym działała w następującym
składzie:
 Bogdan Duraj – przewodniczący,
 Dariusz Bilicki – wiceprzewodniczący,
 Janusz Leyk – sekretarz,
 Henryk Jaskólski – członek,
 Grzegorz Mierzejewski – członek,
 Henryk Kuczma – członek.
W tym okresie Komisja odbyła 10 protokołowanych posiedzeń w miejscowościach Gdańsk, Bojano i
Przodkowo.
Do kompetencji Komisji w szczególności należało:
 popularyzacja i integracja środowiska futsalowego i beachsoccerowego,
 organizacja Pomorskiej Ligi Beachsoccera w miesiącach maj–lipiec,
 organizacja Mistrzostw seniorów w Plażowej Piłce Nożnej w Gdańsku,
 organizacja Pucharu Pomorza Kobiet w Plażowej Piłce Nożnej w Gdańsku,
 organizacja dwóch wojewódzkich Halowych Turniejów Pucharu Polski w Futsalu w Bojanie,
 organizacja II Polskiej Ligi Futsalu w sezonie 2016/2017 i 2017/2018,
 pomoc w rejestrowaniu klubów oraz zawodników futsalowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i regulaminami,
 współpraca z Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie obsady sędziów
dla potrzeb futsalu i piłki plażowej.
W sezonie letnim przed mistrzostwami PZPN Komisja organizuje Pomorską Ligę Beachsoccera. W
sezonie 2017 rywalizowało 7 zespołów z województwa pomorskiego. Zwycięzcą ligi został Dragon
Bojano.
W sezonie letnim Komisja zorganizowała Mistrzostwa seniorów w Plażowej Piłce Nożnej Pomorskiego
ZPN w Gdańsku. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn amatorskich. Najlepszym zespołem okazała się
drużyna Omida Hemako Sztutowo, która otrzymała ufundowane przez Pomorski ZPN medale oraz
okazały puchar. W zwycięskiej drużynie grają byli i obecni reprezentanci Polski w plażowej piłce nożnej.

- 36 -

Drugą imprezą zorganizowaną przez Komisję był Puchar Pomorza Kobiet w Plażowej Piłce Nożnej w
Gdańsku. Do turnieju zgłosiło się 6 zespołów kobiecych. Najlepszą drużyną i zdobywcą pucharu została
Boca Gdańsk mająca w składzie zawodniczki AP LG Gdańsk.
W sezonie zimowym Komisja zorganizowała Halowy Puchar Polski w Futsalu, który odbył się w
miejscowości Bojano. Najlepszy zespół w sezonie 2016/2017 Wodomex Bojano i w kolejnym sezonie
2017/2018 Budmax Przodkowo otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Pomorski ZPN i z
powodzeniem rywalizowały w rozgrywkach centralnych 1/16, 1/8 Halowego Pucharu Polski.
W okresie zimowym Komisja organizowała rozgrywki II PLF. W sezonie 2016/2017 rozgrywki wygrał
zespół FC Kartuzy i wywalczył awans do I PLF, gdzie w tym sezonie z powodzeniem grał o awans do
Futsal Ekstraklasy. W sezonie 2017/2018 awans do barażów o I PLF zdobył zespół Dragon Bojano.
W trakcie przerwy zimowej Komisja pomagała w organizacji cyklu 13 turniejów Lotos Griffin Cup dla
dzieci i młodzieży w rocznikach od 1999 do 2011 w różnych miejscowościach województwa
pomorskiego.
W trakcie sezonu rozgrywkowego Komisja pomagała Klubom w rejestracji i uprawnieniu zawodników
na podstawie uchwały PZPN dotyczących łączenia gry w futsal z grą na trawie i odwrotnie.

19. Komisja ds. Odznaczeń
Komisja ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN jest organem wykonawczym powołanym do zajmowania się
sprawami wyróżnień, nagród i odznaczeń dla członków Pomorskiego ZPN, działaczy piłkarskich i
pracowników Pomorskiego ZPN. Komisja działa na podstawie Statutu Pomorskiego ZPN, jak również
Regulaminu Komisji
Skład osobowy Komisji:
 Anna Moritz – przewodnicząca,
 Rafał Szlas – wiceprzewodniczący,
 Rafał Buchalski – sekretarz do lutego 2018 roku,
 Mateusz Wiech – sekretarz od lutego 2018 roku,
 Paweł Kryszałowicz – członek,
 Dariusz Bohonos – członek,
 Ksawery Grubba-Schroeder – członek.
Zakres działania Komisji:
1. Opracowywanie i przedkładanie wniosków Zarządowi Pomorskiego ZPN i Komisji ds. Odznaczeń
PZPN dotyczących przyznawania odznaczeń i wyróżnień: klubom, działaczom, zawodnikom,
trenerom, instruktorom, menadżerom, sędziom zgodnie z przyjętymi w tym zakresie zasadami.
2. Przedstawianie propozycji Zarządowi Pomorskiego ZPN w sprawie opiniowania wniosków
dotyczących wystąpienia do władz państwowych i sportowych z wnioskiem o nadanie osobom i
podmiotom, o których mowa w ust. 1, odznaczeń państwowych, w tym odznaki „Za zasługi dla
sportu”.
3. Przedstawianie wniosków do Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawach przyznania godności:
a) Prezesa Honorowego Pomorskiego ZPN,
b) Członka Honorowego Pomorskiego ZPN.
4. Przedstawianie wniosków do Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawach przyznania odznaczenia:
a) Złota Odznaka Zasłużony dla Pomorskiego ZPN.
b) Srebrna Odznaka Zasłużony dla Pomorskiego ZPN.
5. Przedstawianie wniosków do Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawach przyznania okolicznościowych
plakietek i dyplomów organizacjom i instytucjom działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki
nożnej.
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6. Inicjowanie i opiniowanie wszelkich innych form wyróżniania osób fizycznych i podmiotów
prawnych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju piłkarstwa,
7. Prowadzenie dokumentacji Komisji oraz ewidencji przyznanych wyróżnień, odznaczeń, medali oraz
odznaczeń państwowych dla członków Pomorskiego ZPN.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Komisji.
W okresie sprawozdawczym, na wniosek Komisji, Zarząd Pomorskiego ZPN przyznał:
 24 Złote Odznaki Zasłużony dla Pomorskiego ZPN,
 54 Srebrne Odznaki Zasłużony dla Pomorskiego ZPN.

20. Komisja Grantowa
Komisja Grantowa została powołana przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 25 marca 2013 roku.
Komisja Grantowa podlega bezpośrednio prezesowi Pomorskiego ZPN.
Zadaniem komisji jest rozpatrywanie wniosków składanych przez członków Pomorskiego ZPN lub inne
podmioty działających na rzecz rozwoju piłki nożnej w związku z organizacją imprez sportowych.
Skład osobowy Komisji:
 Marek Jankowski – przewodniczący,
 Rafał Kondysiak – wiceprzewodniczący,
 Rafał Bielawa – sekretarz,
 Piotr Muziński – członek,
 Sebastian Czajka – członek,
 Łukasz Jeżewski – członek.
Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń, na których podjęła decyzję o przyznaniu
środków finansowych na organizację imprez piłkarskich w okresie 8 października 2016–31 marca 2018
roku. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 120.800,00 zł.
Do komisji wpłynęło 157 wniosków z 139 klubów i stowarzyszeń sportowych.

14.000,00

Liczba
wniosków
20

Liczba
klubów
19

2017

30.000,00

31

28

II

2017

19.200,00

28

23

4

III

2017

8.800,00

13

10

5

IV

2017

14.500,00

22

19

6
I
RAZEM

2018

34.300,00

43

40

120.800,00

157

139

Lp.

Kwartał

Rok

Kwota dotacji

1

IV

2016

2

I

3

Zgodnie z akceptacją Zarządu Pomorskiego ZPN maksymalne kwoty, które mogła przyznać Komisja,
wyniosły:
 imprezy o zasięgu międzynarodowym – 3000,00 zł
 imprezy o zasięgu ogólnopolskim – 2000,00 zł
 imprezy o zasięgu wojewódzkim – 800,00 zł
 imprezy o zasięgu gminnym – 400,00 zł
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Kluby i stowarzyszenia sportowe mogą dwa razy do roku ubiegać się o przyznanie dotacji. Organizatorzy
turniejów zobligowani są do przekazywania sprawozdań i dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z
przeprowadzonych imprez.

21. Klub Seniora
W dniu 9 marca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN, w
skład którego, zgodnie z uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN, wchodzą:
 Marian Rozbicki – przewodniczący,
 Wojciech Przybylski – wiceprzewodniczący,
 Jerzy Schwarz – wiceprzewodniczący,
 Eugeniusz Bochan – sekretarz,
 Bogusław Szumichora – skarbnik,
 Ryszard Nowakowski – członek,
 Adam Tarnecki – członek.
Ustalono plan pracy i kalendarz posiedzeń Zarządu na rok 2018, które odbywać się będą w siedzibie
Związku w następujących terminach: 11 maja, 12 lipca, 12 września, 6 listopada i 12 grudnia.
Zgodnie z regulaminem Klubu Seniora Pomorskiego ZPN, na podstawie dobrowolnych złożonych
deklaracji, w poczet członków Klubu przyjęto, na dzień przedkładanego sprawozdania, 76 osób.
Przyjęto do wiadomości decyzję Zarządu Pomorskiego ZPN, który na wniosek Plenarnego Zebrania
Członków Klubu Seniora zatwierdził roczną składkę członkowską w wysokości 30,00 zł płatną w
terminie do 30 kwietnia każdego roku składkowego na rachunek Pomorskiego ZPN.

22. Podokręg Słupski
Działalność Podokręgu regulują przepisy zawarte w Statucie Pomorskiego ZPN
art. 35 § 1 ust. 9, art. 43 § 5, art. 66, art.67, art. 68 oraz Regulaminu Podokręgu
Słupskiego z dnia 25 marca 2013 roku.
Podokręg Słupski jest jednostką organizacyjną Pomorskiego ZPN i działa na terenie powiatów ziemskich:
bytowskiego, lęborskiego, człuchowskiego, Słupskiego i grodzkiego Słupskiego.
Siedziba Biura Podokręgu mieści się na II piętrze budynku biurowego położonego w Słupsku ul.
Poznańska 83. Biuro składa się z ośmiu pomieszczeń o łącznej powierzchni 108 m2.
Członkami Podokręgu są kluby piłkarskie mające siedziby na terenie działania Podokręgu Słupskiego.
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Podokręgu sprawuje członek Zarządu Pomorskiego ZPN w
randze pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Paweł Kryszałowicz.
Celem działania Podokręgu jest upowszechnianie i popularyzacja piłki nożnej poprzez prowadzenie
rozgrywek piłkarskich wszystkich klasach rozgrywkowych na swoim terenie działania.
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Podokręg organizuje rozgrywki mistrzowskie i pucharowe zgodnie z Regulaminami Pomorskiego ZPN,
wykonuje również inne zadania przewidziane Statutem, oraz zlecone przez organa jurysdykcyjne i
administracyjne Pomorskiego ZPN, jak również:
1. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich swoich członków postanowień statutu,
regulaminów, zarządzeń oraz wytycznych i uchwał Polskiego i Pomorskiego ZPN.
2. Nakłada kary dyscyplinarnych na kluby, zawodników, trenerów oraz sędziów za naruszanie
przepisów oraz zasad związanych z rozgrywkami piłkarskimi.
3. Sprawuje nadzór nad prowadzonymi przez kluby pracami logistycznych dla zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa podczas zawodów piłkarskich na obiektach.
4. Prowadzi weryfikację boisk na terenie Podokręgu pod kątem zgodności infrastruktury z przepisami
wydanymi przez organa państwowe i sportowe dotyczące przedmiotowej sprawy.
5. Prowadzi rejestracje oraz nadaje uprawnienia do gry na dany sezon rozgrywkowy dla zawodników
wszystkich klubów mających swoją siedzibę na terenie Podokręgu.
6. Na zlecenie organów Pomorskiego ZPN organizuje kursy trenerów oraz sędziów mające na celu
pozyskanie wyspecjalizowanej kadry szkoleniowej i sędziowskiej w ilości zapewniającej rozwój i
prawidłową organizację rozgrywek na szczeblu Podokręgu Słupskiego.
Zarząd Pomorskiego ZPN na wniosek pełnomocnika Zarządu powołał następujące Komisje działające w
Podokręgu:
 Komisję ds. Rozgrywek,
 Komisję Dyscyplinarną,
 Zarząd Kolegium Sędziów,
 Komisję ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.
Komisje Podokręgu sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek. Składają się z
przewodniczących, wiceprzewodniczących, sekretarzy oraz pozostałych członków powoływanych i
odwoływanych na wniosek pełnomocnika przez Zarząd Pomorskiego ZPN w liczbie niezbędnej do ich
prawidłowego funkcjonowania.
Członkami Komisji Podokręgu mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem sądu.
Od decyzji wydanych przez Komisje Podokręgu wszystkim podmiotom będącym członkami Pomorskiego
ZPN przysługuje prawo wnoszenia odwołań do II instancji, którą jest Związkowa Komisja Odwoławcza
Pomorskiego ZPN.
W Biurze Podokręgu zatrudnieni są:
 kierownik Biura – Mieczysław Reichel,
 sekretariat/referent Komisji Dyscyplinarnej – Czesław Augustyniak,
 referent Komisji ds. Rozgrywek – Jarosław Sawicki.
Komisja ds. Rozgrywek
Skład osobowy Komisji:
 Zenon Szulc – przewodniczący,
 Bogdan Głodowicz – wiceprzewodniczący,
 Jarosław Sawicki – sekretarz,
 Dariusz Miecznikowski – członek,
 Witold Konieczny – członek.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 61 posiedzeń.
Do kompetencji Komisji należy:
1. W zakresie ewidencji zawodów oraz prowadzenia rozgrywek Podokręgu:
 uprawniane zawodników do klubów w oparciu o wymagane przepisami dokumenty,
 opracowanie terminarzy rozgrywek dla wszystkich klas rozgrywkowych,
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 sporządzanie tabel końcowych po każdej rundzie rozgrywkowej, a na koniec danego sezonu
ustalenie spadków i awansów zgodnie z regulaminami,
 weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich oraz innych dokumentów
dotyczących zawodów, z uwzględnieniem orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej,
 rozpatrywanie protestów dotyczących rozgrywek prowadzonych przez Podokręg.
2. W zakresie prowadzenia rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu:
 organizacja rozgrywek w oparciu o Regulamin rozgrywek o Puchar Polski,
 weryfikacja odbytych zawodów.
3. W zakresie spraw organizacyjno-regulaminowych:
 ustalanie statusu prawnego zawodników klubów mających swoją siedzibę na terenie działania
Podokręgu w oparciu o przepisy PZPN w tym zakresie,
 rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przynależnością klubową zawodników w oparciu
o obowiązujące przepisy PZPN,
 określenie wysokości ekwiwalentu za zawodnika w przypadku braku porozumienia pomiędzy
klubami „odstępującym” a „pozyskującym”,
 podejmowanie działań mediacyjnych przy zmianie przynależności klubowej w relacjach klub–
klub lub klub–zawodnik.
Zestawienie liczbowe drużyn biorących udział w rozgrywkach Podokręgu.
Sezon

Kategoria wiekowa
Klasa rozgrywkowa

2016–2017

2017–2018
jesień

16
28
25

16
28
21

21
15
9
19
14
30
12
19
–

20
13
9
14
17
30
23
20
7

144

158

Seniorzy
klasa Okręgowa
klasa A
klasa B
Juniorzy
klasa O junior B1
klasa O junior C1
klasa O junior C2
klasa O junior D1
klasa O junior D2
klasa O junior E1
klasa O junior E2
klasa O junior F1
klasa O junior F2
Razem

Zestawienie liczbowe ogółem rozegranych zawodów oraz zweryfikowanych jako walkowery.
Sezon
Kategoria wiekowa
Klasa rozgrywkowa

2016–2017
liczba
meczów

vo

240
338
144

9
13
23

2017–2018
jesień
liczba
vo
meczów

Seniorzy
klasa Okręgowa
klasa A
klasa B

- 41 -

120
180
100

1
4
4

Puchar Polski

35

1

40

2

200
130
72
162
112
300
114
226
0

9
10
7
1
7
26
2
8
0

90
69
36
53
63
153
136
96
27

0
2
0
3
1
17
8
3
9

2028

115

1157

54

Juniorzy
klasa O junior B1
klasa O junior C1
klasa O junior C2
klasa O junior D1
klasa O junior D2
klasa O junior E1
klasa O junior E2
klasa O junior F1
klasa O junior F2
Razem

Komisja Dyscyplinarna
Skład osobowy Komisji:
 Dariusz Perlański – przewodniczący,
 Andrzej Staszewski – wiceprzewodniczący,
 Czesław Augustyniak – sekretarz,
 Tadeusz Jankowicz – członek,
 Michał Jadłowski – członek,
 Maciej Kurkiewicz – członek.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 53 posiedzenia.
Do kompetencji Komisji należy:
1. Rozpatrywanie i kwalifikowanie spraw podlegających postępowaniu dyscyplinarnemu powstałych
na zawodach piłkarskich organizowanych przez Podokręg.
2. Rozpatrywanie spraw podlegających postępowaniu dyscyplinarnemu w stosunku do:
 zawodników,
 trenerów,
 sędziów,
 obserwatorów sędziów,
 delegatów meczowych,
 działaczy piłkarskich,
 klubów,
z własnej inicjatywy lub na wniosek innego organu Podokręgu.
3. Nakładanie, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN, kary na: kluby, zawodników, trenerów,
sędziów, obserwatorów sędziów, delegatów meczowych, działaczy piłkarskich oraz inne podmioty
będące w strukturach Podokręgu, a dopuszczających się naruszeń dyscyplinarnych określonych w
przepisach i zasadach obowiązujących w piłce nożnej, tj.:
 naruszanie zasad zmiany przynależności klubowej przez zawodników,
 wszystkie wykroczenia wynikające w związku z meczami piłkarskimi.
Zestawienie liczbowe żółtych i czerwonych kartek nałożonych na zawodników w poszczególnych klasach
rozgrywkowych
Sezon
Kategoria wiekowa
Klasa rozgrywkowa
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2016–2017

2017–2018
jesień

Ż

Ż

CZ

CZ

Seniorzy
klasa Okręgowa
klasa A
klasa B
Puchar Polski
Juniorzy
klasa O junior B1
klasa O junior C1
klasa O junior C2
klasa O junior D1
klasa O junior D2
Razem

905
1186
737
106

25
43
37
4

489
595
288
103

15
17
11
4

347
0
0
0
0

9
10
1
0
1

167
0
0
0
0

13
1
1
0
0

3283

130

1642

62

Zestawienie liczbowe kar nałożonych na
Sezon
Wyszczególnienie

68
10
20
15
136

2017–2018
Jesień
71
11
9
5
64

249

295

2016–2017

kluby
działacze piłkarscy
szkoleniowcy
Trenerzy
sędziowie
zawodnicy
Razem

Zestawienie liczbowe kar nałożonych na kluby według rodzaju przewinienia
Sezon
Wyszczególnienie
2017–2018
2016–2017
Jesień
Brak terminarza w extranecie
8
16
Brak protokołu w extranecie
0
2
Za pięć przewinień w jednym meczu
46
32
Nieodpowiednie zabezpieczenie zawodów
6
5
Brak trenera z licencją na zawodach
7
14
Razem

67

69

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Skład osobowy Komisji:
 Karol Kublik – przewodniczący,
 Jacek Borowiński – członek.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 14 posiedzeń.
Do kompetencji Komisji należy:
1. Nadzór i kontrola w przedmiocie bezpieczeństwa i utrzymaniu porządku na podległych obiektach
sportowych w oparciu o uchwały oraz postanowienia organów związkowych.
2. Opiniowanie projektów modernizacji obiektów piłkarskich z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów.
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3. Podejmowanie decyzji w sprawie czasowego lub całkowitego zamknięcie obiektu w przypadku
stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa.
4. Podejmowanie decyzji w sprawie organizacji zawodów bez udziału publiczności.
5. Składanie wniosków do Komisji Dyscyplinarnej w sprawach dot. przewinień dyscyplinarnych
związanych z bezpieczeństwem na stadionach.
6. Prowadzenie weryfikacji boisk poszczególnych klas rozgrywkowych zgodni z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie na określony sezon.
7. Zawieszenie lub cofnięcie weryfikacji dla klubów, które nie spełniają wymogów weryfikacji.
8. Prowadzanie dokładnej analizy raportów delegatów meczowych, obserwatorów oraz sprawozdań
sędziowskich z meczów organizowanych przez Podokręg pod kątem organizacji meczów ze
szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i porządku publicznego na obiektach
piłkarskich.
Zestawienie liczbowe delegatów meczowych według uprawnień
Sezon
Wyszczególnienie
2017–2018
2016–2017
jesień
III ligi
1
0
IV ligi i pozostałych klas rozgrywkowych
0
1
Razem

1

1

Zestawienie zawodów, na które był desygnowany delegat meczowy według klas rozgrywkowych
Sezon
Wyszczególnienie
2017–2018
2016–2017
jesień
III liga
0
0
IV liga
0
2
pozostałe klasy rozgrywkowe
8
8
Razem

8

10

Zarząd Kolegium Sędziów
Skład osobowy Kolegium:
 Zbigniew Kolter – przewodniczący do 29 stycznia 2018 roku,
 Jarosław Boratyński – przewodniczący od 29 stycznia 2018 roku,
 Andrzej Lewicz – wiceprzewodniczący do 29 stycznia 2018 roku,
 Krzysztof Gałek – wiceprzewodniczący od 29 stycznia 2018 roku,
 Bartłomiej Tutak – sekretarz do 29 stycznia 2018 roku,
 Arkadiusz Piotrowski – sekretarz od 29 stycznia 2018 roku,
 Sylwester Barczyński – członek do 29 stycznia 2018 roku,
 Tadeusz Tama – członek od 29 stycznia 2018 roku,
 Kamil Grzębowski – członek od 29 stycznia 2018 roku,
 Łukasz Karski – członek od 29 stycznia 2018 roku,
 Andrzej Myszk – członek do 29 stycznia 2018 roku.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbyła 13 posiedzeń.
Do kompetencji Zarządu Kolegium Sędziów należy:
1. Zapewnienie obsad sędziowskich na wszystkie mecze mistrzowskie oraz obserwatorów do
prowadzenia obserwacji pracy sędziów na zawodach piłkarskich zgodnie z przepisami.
2. Organizowanie szkoleń oraz egzaminów sędziów i obserwatorów w celu doskonalenia ich
umiejętności podejmowanie słusznych decyzji podczas prowadzenie meczów jak również
umiejętności oceny tych decyzji.
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3. Prowadzenie pracy wychowawczej z sędziami i obserwatorami i bezpośredni nadzór nad
przestrzeganiem przez nich Statutu Pomorskiego ZPN, postanowień, regulaminów oraz przepisów
gry w piłkę nożną.
4. Dbanie o zachowanie odpowiedniego statusu moralno-etycznego środowiska sędziowskiego.
5. Utrzymywanie stałej współpracy z poszczególnymi Komisjami Podokręgu.
6. Zapewnienie odpowiedniego rozwoju środowiska sędziowskiego poprzez działania zmierzające do
systematycznego podnoszenia poziomu sędziowania oraz prowadzenia obserwacji.
7. Utrzymanie kontaktów z Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, poprzez wymianę doświadczeń.
Stan liczbowy sędziów Podokręgu
Sezon
2017–2018
2016–2017
Jesień
0
0
5
3
16
20
20
17
3
15
32
19
24
13

Wyszczególnienie
III liga
IV liga
klasa Okręgowa
klasa A
klasa B
Próbni
nieczynni i urlopowani
Razem

100

83

Stan liczbowy obserwatorów sędziów Podokręgu
Sezon
Wyszczególnienie
2017–2018
2016–2017
Jesień
III liga
1
1
IV liga
3
3
klasa Okręgowa
0
1
klasa A
1
0
Razem

5

5

Zestawienie liczbowe obserwacji przeprowadzonych przez poszczególnych obserwatorów sędziów
Sezon
Wyszczególnienie
2017–2018
2016–2017
jesień
Jarosław Boratyński
27
19
Zbigniew Kolter
30
17
Andrzej Lewicz
43
20
Tadeusz Tama
18
19
Daniel Rzepkowski
2
0
Kamil Grzębowski
0
11
Razem
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120

86

23. Podokręg Malborski
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Podokręgu sprawuje członek Zarządu Pomorskiego ZPN w
randze pełnomocnik Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Marek Gałczyński.
Biuro Podokręgu znajduje się przy ulicy Mickiewicza 26, 82–200 Malbork, w lokalu 3-pokojowym z
zapleczem sanitarnym, o powierzchni 71 m2. Lokal znajduje się na parterze, z tyłu budynku, ma osobne
wejście. Wydzielono na parkingu TBS 2 miejsca parkingowe stałe dla Podokręgu.
Biuro Podokręgu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500, w czwartki 900–1700.
W Podokręgu Malbork zatrudnieni są:
 Kierownik Podokręgu – Adam Manuszewski.
 Informatyk – Paweł Rybarczyk.
Podokręg działa na terenie powiatów ziemskich: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego,
nowodworskiego, tczewskiego, starogardzkiego.
Podokręg prowadzi rozgrywki 13 klasach rozgrywkowych (3 seniorskie i 10 juniorskich):
 klasa A seniorów gr. IV – 1 grupa,
 klasa B seniorów gr. V i VI – 2 grupy,
 klasy juniorskie – JB – 1 grupa, JC1 – 1grupa, JC2 – 1 grupa, JD1 – 1 grupa, JD2 – 2 grupy .
Łącznie Podokręg – według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku – obsługuje 67 klubów, prowadzi
rozgrywki dla tych klubów piłkarskich, w których bierze udział 4039 zawodników (1114 seniorów i
1718 juniorów – JB,JC1,JC2,JD1,JD2 oraz 1207 juniorów – E1,E2,F1,F2).
Zadania i obowiązki realizowane przez Biuro Podokręgu Malbork:
1. Zabezpieczenie od strony techniczno-organizacyjnej i administracyjnej działalności organów
statutowych i wykonawczych Związku.
2. Terminowe wykonywanie uchwał, postanowień, decyzji i zaleceń Zarządu Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej.
3. Przygotowanie i przedkładanie, po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedniki Komisjami:
a) rocznych i okresowych projektów planów działalności organizacyjnej, szkoleniowo-sportowej,
administracyjno-finansowej, kontaktów międzynarodowych i propagandowych,
b) rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Podokręgu,
c) wszelkiego rodzaju materiałów ewidencyjno-statystycznych,
d) bieżących informacji z przebiegu kursów, konferencji, imprez i zawodów,
e) bieżącej informacji z działalności i funkcjonowania Podokręgu.
4. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie imprez krajowych wynikających z kalendarza
sportowego Pomorskiego ZPN.
5. Organizacja konferencji, kursów, szkoleń, narad, zebrań prowadzonych przez Pomorski ZPN.
6. Realizacja planów finansowo-budżetowych Pomorskiego ZPN, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przy zachowaniu zasad oszczędnej gospodarki materiałowo sprzętowej i finansowej.
7. Prowadzenie kasy pomocniczej Biura i bieżących operacji finansowych w ramach posiadanych
kompetencji.
8. Prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej Biura.
9. Prowadzenie ewidencji zawodników, statystyki wyników sportowych.
10. Prowadzenie bieżącej korespondencji Biura z członkami związku i innymi podmiotami.
11. Wydawanie komunikatów i biuletynów dotyczących działalności związku.
12. Wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez Zarząd.
13. Przestrzeganie w działalności Podokręgu ogólnie obowiązujących przepisów państwowych i
sportowych.
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Pozostała działalność organizacyjno-statutowa opierała się głównie na aktywności kierownictwa
Podokręgu wynikającej ze współpracy z Komisjami Związku i Biurem Pomorskiego ZPN.
Współpraca oparta na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości z organizacjami i podmiotami
gospodarczymi na terenie miasta, zwłaszcza dyrekcją OSiR, dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 , nr 1 i nr 3, owocuje wspólnymi inicjatywami i możliwością prowadzenia wielu imprez. I tak:
 OSiR udostępnił obiekty na przeprowadzenie letniego turnieju dla sędziów piłkarskich,
rozgrywanie mistrzowskich i towarzyskich spotkań kadr wojewódzkich za symboliczną
odpłatnością,
 dyrekcja Zespołu Szkół nr 4 bezpłatnie udostępnia obiekty na prowadzenie szkoleń, kursów i
innych spotkań środowiska piłkarskiego,
 dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 za niewielką odpłatnością udostępnia sale lekcyjne na szkolenia
sędziów piłkarskich,
 dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 za niewielką odpłatnością udostępnia salę konferencyjną na
spotkania Prezesa Pomorskiego ZPN z klubami piłkarskimi.
Współpracuje się na bieżąco z władzami samorządowymi miast i powiatów.
Reprezentant Podokręgu uczestniczy aktywnie w jubileuszach klubowych oraz bierze udział w
uroczystościach pogrzebowych działaczy związkowych.
W Podokręgu działają 4 Komisje stałe:
 Komisja ds. Rozgrywek,
 Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
 Zarząd Kolegium Sędziów,
 Komisja Dyscyplinarna.
Komisja ds. Rozgrywek
Do kompetencji Komisji należy:
1. W zakresie ewidencji zawodników i prowadzenia rozgrywek:
a) uprawnianie zawodników do reprezentowania barw klubowych w oparciu o wymagane
przepisami dokumenty,
b) opracowanie projektów terminarzy zawodów dla wszystkich klas rozgrywkowych,
c) weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich oraz innej dokumentacji
dotyczącej rozegranych zawodów, z uwzględnieniem orzeczeń Komisji Dyscypliny Podokręgu w
przedmiocie nałożonych przez tą Komisję kar dyscyplinarnych,
d) sporządzanie tabel końcowych po każdej rundzie rozgrywkowej oraz ogłaszanie awansów i
spadków drużyn zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
e) rozpatrywanie protestów dotyczących rozgrywek prowadzonych przez Podokręg.
2. W zakresie prowadzenia rozgrywek Pucharu Polski:
a) organizowanie rozgrywek w oparciu o regulamin i terminarz rozgrywek,
b) weryfikacja zawodów.
3. W zakresie spraw organizacyjno-regulaminowych:
a) udział, wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi Podokręgu, w opracowaniu projektów:
 systemu rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli,
 przepisów dotyczących organizacji rozgrywek,
b) opiniowanie, w ramach kompetencji, projektów innych przepisów związkowych.
4. W zakresie określenia statusu piłkarzy:
a) definiowanie statusu prawnego zawodników klubów mających swoją siedzibę na terenie
Podokręgu, w oparciu o obowiązujące przepisy PZPN;
b) rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przynależnością klubową zawodników w oparciu
o obowiązujące w tym przedmiocie przepisy PZPN;
c) określenie wysokości ekwiwalentu za zawodnika w przypadku braku porozumienia pomiędzy
klubem odstępującym a pozyskującym;
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d) podejmowanie działań mediacyjnych przy zmianie przynależności klubowej i braku
porozumienia w relacji klub–klub, zawodnik–klub.
Komisja w okresie sprawozdawczym pracowała w składzie:
 Mieczysław Kochel – przewodniczący ,
 Ireneusz Stolarz – sekretarz,
 Michał Mikołajczak – członek,
 Paweł Rybarczyk – członek.
Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła łącznie 47 posiedzeń:
 runda jesienna 2016 roku – 16 posiedzeń,
 runda wiosenna 2017 roku – 16 posiedzeń,
 runda jesienna 2017 roku – 15 posiedzeń.
Organizacja rozgrywek w poszczególnych sezonach
Sezon
Kategoria wiekowa
Klasa rozgrywkowa

2017–2018
jesień

2016–2017
grup

drużyn

grup

drużyn

1
2

14
28

1
2

14
27

1
1
1
1
2

12
9
9
8
15

1
1
1
1
2

14
10
9
12
18

9

95

9

104

Seniorzy
klasa A
klasa B
Juniorzy
klasa O junior B1
klasa O junior C1
klasa O junior C2
klasa O junior D1
klasa O junior D2
Razem

Zestawienie liczbowe ogółem rozegranych zawodów oraz zweryfikowanych jako walkowery
Sezon
Kategoria wiekowa
Klasa rozgrywkowa

2016–2017

2017–2018
jesień
liczba
vo
meczów

liczba
meczów

vo

177
342

5
22

91
162

0
6

127
66
70
56
95

5
6
2
0
3

89
45
33
65
72

0
0
3
1
0

933

43

557

10

Seniorzy
klasa A
klasa B
Juniorzy
klasa O junior B1
klasa O junior C1
klasa O junior C2
klasa O junior D1
klasa O junior D2
Razem
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Zobrazowanie meczów zweryfikowanych jako walkowery z uwzględnieniem przyczyn
Sezon
Przyczyna
2017–2018
2016–2017
Jesień
Gra nieuprawnionego zawodnika
18
6
Niestawienie się do zawodów
14
2
Zdekompletowanie drużyny
10
2
Brak kart zdrowia lub aktualnych badań
1
0
Brak zawodników młodzieżowych
0
0
Razem
43
10
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Komisja Podokręgu działa na postawie regulaminu przyjętego Uchwała Zarządu Pomorskiego ZPN.
W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w następującym składzie:
 Przemysław Zagórski – przewodniczący,
 Adam Tarnecki – sekretarz,
 Jan Gutowski – członek.
Zajęcia Komisji koncentrowały się głównie nad całokształtem pracy związanej z realizacją zadań
skupionych na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na stadionach oraz boiskach piłkarskich, zgodnie
z przyjętą uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 21 spotkań, w trakcie których omówiono sytuacje zaistniałe
na zawodach opisane w sprawozdaniach przez sędziów.
W okresie sprawozdawczym Komisja odnotowała następujące przypadki zakłócenia porządku na
zawodach:
 29 kwietnia 2017 roku Pogoń Prabuty – Świt Radostowo – brak służb porządkowych na
zawodach, po zakończonych zawodach kibice obu drużyn wtargnęli na pole gry i dążyli do
konfrontacji,
 29 kwietnia 2017 roku Olimpia Sztum – Tęcza Szropy – brak służb porządkowych na zawodach
piłkarskich,
 18 czerwca 2017 roku KP Wandowo – GKS Bobowo – brak służb porządkowych na zawodach
piłkarskich, w trakcie zawodów na obiekcie pojawiła się grupa kilkunastu osób w kominiarkach,
która zaatakowała widzów oglądających zawody,
 19 sierpnia 2017 roku Olimpia Sztum – Tęcza Szropy – podczas trwania zawodów kibice odpalili
środki pirotechniczne,
 9 września 2017 roku Delta Miłoradz – Świt Radostowo – brak należytego porządku na stadionie
w czasie zawodów, użycie środków pirotechnicznych
 16 września 2017 roku Olimpia Sztum – KS Czernin – brak należytego porządku na stadionie w
czasie zawodów, użycie środków pirotechnicznych,
 23 września 2017 roku Rodło Kwidzyn – Rodło Trzciano – brak należytego porządku na
stadionie w czasie zawodów, wyrzucenie butelki z trybun w kierunku sędziego,
 7 października 2017 roku Rodło Kwidzyn – Pomezania Malbork – trener Arkadiusz Wesołowski
(Pomezania Malbork), słowna prowokacja kibica,
 7 października 2017 roku Delta Miłoradz – Rodło Kwidzyn – brak należytego porządku na
stadionie w czasie zawodów, użycie środków pirotechnicznych,
 21 października 2017 roku Świt Radostowo – Ruch Gościszewo – asystent trenera Paweł Mirek
(Ruch), znieważenie i kierowanie gróźb w stronę sędziego w czasie zawodów oraz po zawodach,
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 29 października 2016 roku Delta Miłoradz – Świt Radostowo – podczas trwania zawodów kibice
odpalili środki pirotechniczne,
 5 listopada 2016 roku GKS Bobowo – Centrum II Pelplin – brak zapewnionej szatni dla gości,
 4 listopada 2017 roku Delta Miłoradz – Wisła Tczew – brak należytego porządku na stadionie w
czasie zawodów i przerwanie meczu, użycie środków pirotechnicznych,
 12 listopada 2016 roku Skra Kończewice – Ruch Gościszewo – brak służb porządkowych na
zawodach, wulgarne i agresywne zachowanie zawodników i kibiców gospodarzy w stosunku do
sędziego głównego.
Po analizie sprawozdań Komisja stwierdziła, że zakłócenia ładu i porządku przed zawodami, w ich
trakcie, jak i po zakończeniu wynikają głównie z braku oraz zbyt późnej reakcji służb porządkowych, a
także agresywnego zachowania osób uczestniczących w zawodach.
Podsumowując, Komisja stwierdza stałą poprawę w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obiektach
piłkarskich. W minionym okresie sprawozdawczym nastąpiła znaczna poprawa infrastruktury
stadionowej.
Zarząd Kolegium Sędziów
W okresie sprawozdawczym Zarządu Kolegium pracował w następującym składzie osobowym:
 Michał Krotowski – przewodniczący do 31 października 2017 roku,
 Marek Marcinkowski – przewodniczący od 31 października 2017 roku,
 Karol Gardyjasz – sekretarz,
 Łukasz Pawłowski – członek.
W okresie sprawozdawczym Zarząd spotkał się jedenastokrotnie, w tym sześciokrotnie przed
spotkaniami szkoleniowymi dla sędziów Podokręgu.
W okresie sprawozdawczym Zarząd skupił swe działania na zapewnieniu możliwości rozwoju dla
młodych sędziów Podokręgu. Przeprowadzono szereg dodatkowych szkoleń z myślą o rozwoju młodych
sędziów.
Podjęto rozmowy na temat próby zwiększenia aktualnej liczby sędziów będących członkami Podokręgu.
Organizowano dwukrotnie kursy sędziowskie dla uczniów Malborskiego GOSSM. Liczba sędziów
uzyskana dzięki tym kursom kształtuje się w granicach 8–12 osób.
Na posiedzeniach Zarządu analizowano pracę sędziów podczas prowadzonych zawodów mistrzowskich.
Podczas spotkań członkowie Zarządu zabierali głos w sprawach różnych, które dotyczyły aktualnych
problemów sędziów Podokręgu, począwszy od delegowania na zawody po wypełnienie sprawozdań
meczowych. W spotkaniach Zarządu uczestniczył również kierownik Biura Podokręgu Malbork Adam
Manuszewski, który przekazywał Zarządowi uwagi na temat bieżących spraw dotyczących sędziów z
naszego regionu.
W okresie sprawozdawczym Zarząd analizował obsady sędziowskie na szczeblu Podokręgu.
Zarząd w swoich działaniach skupił się również na zebraniu informacji i poddał ocenie sędziów, którzy
mogą być brani pod uwagę przy awansach do wyższej klasy rozgrywkowej. Sporządzono również listę
sędziów próbnych, którzy spełniają warunki, aby zostać sędziami rzeczywistymi.
Podjęto również dyskusję na temat częstych problemów sędziów w terminowym dostarczaniu
sprawozdań z prowadzonych zawodów.
Postanowiono zmobilizować sędziów do aktywniejszego włączania się w życie Podokręgu.
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Komisja Dyscyplinarna
W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w następującym składzie osobowym:
 Zbigniew Murawski – przewodniczący,
 Krzysztof Zabojszcz – wiceprzewodniczący,
 Sebastian Krawczyk – sekretarz,
 Bartosz Recław – członek,
 Piotr Lisewski – członek.
Komisja odbyła 13 posiedzeń w rundzie jesiennej oraz 15 posiedzeń w rundzie wiosennej sezonu
2016/2017 oraz 14 posiedzeń w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018, na których dokonała analizy
sprawozdań ze wszystkich meczów rozegranych w następujących klasach:
 klasa A gr. IV,
 klasa B gr. V – sezon 2016/2017, klasa B gr. VI – sezon 2017/2018,
 klasa B gr. VI – sezon 2016/2017, klasa B gr. VII – sezon 2017/2018,
 B1 junior młodszy grupa 1,
 C1 trampkarz grupa 1,
 C2 trampkarz grupa 1,
 D1 młodzik grupa 1,
 D2 młodzik grupa 1 i grupa 2.
Zestawienie liczbowe żółtych i czerwonych kartek nałożonych na zawodników w poszczególnych klasach
rozgrywkowych
Sezon
2016–2017

2017–2018
jesień

Ż

CZ

Ż

CZ

754
1011

30
45

418
435

6
15

266
0
0
0

12
3
2
0

169
0
0
0

6
2
1
1

2031

92

1022

31

Kategoria wiekowa
Klasa rozgrywkowa
Seniorzy
klasa A
klasa B
Juniorzy
klasa O junior B1
klasa O junior C1
klasa O junior C2
klasa O junior D1
Razem

24. Biuro Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Biuro Pomorskiego Związku Piłki Nożnej pracuje w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd regulamin.
I.

STRUKTURA BIURA:
a. Sekretariat Biura Związku
b. Referat finansowo-księgowy
c. Referat szkolenia
d. Referat rozgrywek
e. Referat sędziów
f. Referat dyscypliny
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II. STAN ZATRUDNIENIA:
a. dyrektor Biura – Agnieszka Matuszewska - umowa o pracę
b. asystent Zarządu – Rafał Buchalski do 31.01.2018 / Maciej Tomaszewski od 15.01.2018 umowa o pracę
c. pracownik administracyjny ds. rachunkowości – Małgorzata Maculewicz – umowa
o
pracę
d. referent ds. Komisji ds. Rozgrywek – Beata Suchorska -umowa o pracę
e. sekretarz biura KS – Dariusz Bohonos - umowa o pracę
f. referent ds. Komisji Dyscyplinarnej – Grzegorz Mółka do 30.11.2017 / Mateusz Wiech od
01.01.2018 - umowa o pracę
Oprócz osób, które związane są z Pomorskim ZPN umowami o pracę, w Biurze pracują również inne
osoby (inne formy umów cywilnoprawnych), m.in.
a. Zbigniew Motyka – główny księgowy – działalność gospodarcza
b. Andrzej Szwarc – trener koordynator – umowa zlecenie
Pozostali współpracownicy oddelegowani są do konkretnych zadań – np. prowadzenie magazynu,
zabezpieczenie logistyczne kadr, czy pisanie artykułów na stronę WWW
Biuro Pomorskiego ZPN na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą, związaną z prowadzeniem
rozgrywek – tworzenie decyzji, uprawnianie zawodników, transfery, tworzenie terminarzy,
komunikatów, wystawianie not księgowych, zapewnianie obsad sędziowskich itp.
Pracownicy biura zabezpieczają posiedzenia Komisji, w celu poprawnego ich funkcjonowania oraz
przepływu informacji.
Biuro prowadzi również rozliczenia delegacji sędziów i obserwatorów. W 2017 roku rozliczenia
suma rozliczonych delegacji wyniosła blisko 840.000,00 PLN.
Poza bieżącą obsługą rozgrywek, rozliczeń dotacji, rozliczeń klubów itp., pracownicy Biura
zawsze byli mocno zaangażowani w we wszystkie wydarzenia organizowane przez Pomorski Związek
Piłki Nożnej. Były to mecze i turnieje międzynarodowe, mecze finałowe Pucharu Polski, czy też inne
wydarzenia zlecone przez Polski Związek Piłki Nożnej. Doświadczenie zdobyte przy organizacji imprez o
standardach UEFA przekłada się na wyższy poziom imprez organizowanych przez Pomorski ZPN. Biuro
zaangażowane jest również każdorazowo w organizację warsztatów, czy konferencji dla szkoleniowców,
kursów spikera, turniejów halowych Lotos Griffin Cup, spotkań z Klubami. Dbamy nie tylko o sferę
organizacyjną tych wydarzeń, lecz również o odpowiednią oprawę, promocję, grafiki itp. Dzięki
ujednoliceniu brandingu Pomorskiego ZPN, staje się on rozpoznawalną marką.
Biuro współpracuje również ściśle z Komisją Grantową, dbając o sprawozdawczość i promocję
imprez objętych patronatem i wsparciem finansowym.
Podejmowanych jest również szereg innych form aktywności, mających na celu dotarcie do jak
największej liczby odbiorców i budowanie pozytywnego wizerunku Związku (np. udział w festiwalu Free
Time Festiwal, spotkania dla mieszkańców Letnicy, akcje charytatywne i benefisy).
Zakres funkcjonowania Biura jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie sfery działalności
Związku. Biuro jest organem administracyjnym/wykonawczym, które odpowiedzialne jest za realizację
wytycznych i zarządzeń władz Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

25. Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna Pomorskiego ZPN wybrana została podczas Walnego Zgromadzenia SprawozdawczoWyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN odbywającego się w dniu 20 sierpnia 2016 roku.
Na przewodniczącego Komisji w wyborach bezpośrednich wybrany został Andrzej Nisiewicz.
Natomiast do składu osobowego Komisji wybrano: Adama Drozda, Leszka Różyckiego, Janusza Filę oraz
Zbigniewa Walczaka.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku Komisja ukonstytuowała się w składzie:
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Adam Drozd – wiceprzewodniczący,
Leszek Różycki – sekretarz,
Janusz Fila – członek,
Zbigniew Walczak – członek.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 15 posiedzeń:
 w roku 2016 – 6 razy,
 w roku 2017 – 6 razy,
 w roku 2018 – 3 razy,
w tym dwukrotnie kontrolowane były podokręgi Słupski i Malborski.
Komisja wykonując statutowe obowiązki zapisane w art. 40 Statutu Pomorskiego ZPN oraz uchwalonego
samodzielnie Regulaminu, prowadziła kontrolę całokształtu działalności Związku oraz opiniowała
sprawozdania finansowe Pomorskiego ZPN za rok obrotowy 2016 oraz 2017.
Komisja na bieżąco kontrolowała stan realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz
realizację uchwalonych planów budżetowych Związku. Na bieżąco kontrolowała uchwały Zarządu.
Posiedzenia Komisji były protokołowane. W dokumencie tym umieszczano uwagi i wnioski, które
przekazywano do sekretariatu Biura Pomorskiego ZPN oraz członków Zarządu.
Komisja, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 20 maja 2016 roku, wyznaczyła
pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów z członkami Zarządu do czasu zmiany statutu.
Po czynnościach kontrolnych wnosiliśmy do Zarządu Pomorskiego ZPN między innymi w sprawach:
1. Wyjaśnienia w sprawie zaległości finansowych klubów wraz z podjętymi w tym zakresie
działaniami. Sprawa regulowana jest na bieżąco bez wypracowania konkretnej polityki wobec
dłużników.
2. O uporządkowanie członkostwa w Pomorskim ZPN klubów biorących udział w prowadzonych
przez Związek rozgrywkach. Zarząd zrealizował i uporządkował członkostwo klubów.
3. Analizy regulaminów poszczególnych Komisji po kątem zgodności ze Statutem Związku.
4. Analizy podpisanych umowy z firmami zewnętrznymi obsługującymi Pomorski ZPN.
W ramach kontroli KR prowadziła czynności sprawdzające w:
 Komisji ds. Licencji Klubowych,
 Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych,
 Komisji Dyscyplinarnej,
 Komisji ds. Rozgrywek,
 Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
 Komisji Licencji Sędziowskich,
 Komisji ds. Szkolenia,
 Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego,
 Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego,
 Radzie Trenerów,
 Komisji Licencji Trenerskich,
 Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej,
 Związkowej Komisji Odwoławczej,
 Komisji ds. Odznaczeń,
 Komisji Grantowej,
 Podokręgu Malbork,
 Podokręgu Słupsk.
Komisja podsumowując prace kontrolne w Komisjach, przekazała informacje nt. zauważonych
nieprawidłowości. Nieprawidłowości były usuwane na bieżąco.
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Komisja Rewizyjna Pomorskiego ZPN pragnie podziękować wszystkim pracownikom i członkom
poszczególnych Komisji za współpracę przy pracach kontrolnych.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 13 Uchwała nr 373/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia sprawozdania zespołu roboczego ds. przygotowania zmian i poprawek do Statutu
Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 6 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, przyjmuje się projekt zmian i poprawek do Statutu Pomorskiego
ZPN i rekomenduje ich przyjęcie przez Delegatów Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego
Delegatów Pomorskiego ZPN.
II.Tekst projektu zmian i poprawek do Statutu Pomorskiego ZPN stanowi załącznik do niniejszej
Uchwały.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 373/Z/2018 z dnia 24.04.2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania zespołu roboczego ds. przygotowania zmian i poprawek do Statutu
Pomorskiego ZPN.
I.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Na podstawie art. 72 § 1 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, rekomenduje się Walnemu
Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Statutowemu Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
podjęcie uchwały zatwierdzającej poniższe zmiany w Statucie Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej:
W Definicjach, pojęcie działacz piłkarski otrzymuje następujące brzmienie:
działacz piłkarski - członek władz, organów jurysdykcyjnych i doradczych PZPN, WZPN, ich
organizacji członkowskich, w tym obserwatorzy sędziów i delegaci meczowi, lig zawodowych lub
klubu piłkarskiego;
W art. 11 dodaje się § 3 w następującym brzmieniu:
W zakresie swoich celów statutowych, na zasadach określonych w statucie, Pomorski ZPN może
reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
Art. 12 § 1 pkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:
stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków Pomorskiego ZPN,
zawodników, trenerów, sędziów i działaczy piłkarskich, na zasadach określonych przez Zarząd
Pomorskiego ZPN.
Art. 12 § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Pomorski ZPN swoją działalność w realizacji celów i zadań opiera na pracy społecznej lub za
wynagrodzeniem członków organów statutowych i przedstawicieli członków Pomorskiego ZPN oraz
pracy zawodowej zatrudnionych osób.
Art. 20 § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
Walne Zgromadzenie Delegatów ma kompetencje do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie
wykluczenia lub skreślenia członka ze Związku większością kwalifikowaną 2/3 ważnie oddanych
głosów.
Art. 21 §2 otrzymuje następujące brzmienie:
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Każde trwające zawieszenie musi być potwierdzone w czasie najbliższego Walnego Zgromadzenia
Delegatów większością kwalifikowaną 2/3 ważnie oddanych głosów. Przy braku wymaganej
większości zawieszenie automatycznie upada.
Art. 23 § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
W sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 1 - 3, a także w przypadku spodziewanej nieobecności delegata
na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, członkowie Pomorskiego ZPN mogą w trakcie kadencji
dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Związku, z zastrzeżeniem, ze
musi to nastąpić zgodnie z postanowieniami art. 28 § 1, nie później niż 45 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN. W szczególnym przypadku Walne
Zgromadzenie Delegatów Pomorskiego ZPN może wyrazić zgodę na dopuszczenie do obrad nowego
delegata, którego wybór został dokonany bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym.
W art. 27 ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 91 w następującym brzmieniu:
Wybór zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN.
Art. 28 § 1 lit. i otrzymuje następujące brzmienie:
klubom posiadającym wyłącznie drużyny uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej halowej
pięcioosobowej i piłki plażowej przysługują łącznie 2 mandaty.
Po art. 28 § 4 dodaje się § 41 - § 42 w następującym brzmieniu:
§ 41. Kandydatem na Komisarza Wyborczego mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów
Pomorskiego ZPN lub inne osoby zamieszkałe na stałe na terytorium województwa pomorskiego.
Kandydatem może być wyłącznie osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze, która nie
była karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
§ 42. Kandydat na Komisarza Wyborczego powinien być zgłoszony do Dyrektora Biura Związku nie
później niż 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów przez co najmniej 15
członków Pomorskiego ZPN, przy czym każdy uprawniony podmiot może zgłosić nie więcej niż
jednego kandydata. Wraz ze zgłoszeniem, kandydat na Komisarza Wyborczego zobowiązany jest
dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz oświadczenie o
wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Art. 30 § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów opracowany przez Zarząd, może być zmieniony
większością kwalifikowaną 2/3 głosów ważnie oddanych głosów, przed jego zatwierdzeniem.
Art. 31 § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, o ile
postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
Art. 33 § 8 skreśla się.
Po art. 34 § 6 dodaje się art. 34 § 61 w następującym brzmieniu:
Członkowie Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją mogą otrzymywać
wynagrodzenie.
W art. 35 § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 11 w następującym brzmieniu:
Możliwość reprezentowania interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy
publicznej;
W art. 35 § 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:
odwołanie delegata na Walne Zgromadzenie PZPN, w przypadkach o których mowa w art. 33 § 2;
Art. 35 § 1 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:
W razie potrzeby powoływanie nowych Komisji, Zespołów Roboczych czy Doradczych;
W art. 35 § 1 po pkt 18 dodaje się pkt 181 w następującym brzmieniu:
Uznanie osoby za persona non grata;
Art. 40 § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy statutowej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Art. 52 otrzymuje następujące brzmienie:
Organy dyscyplinarne, ich kompetencje, zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego określają
przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego, uchwalonego przez PZPN.
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21. Po art. 53 dodaje się art. 531 zatytułowany Uprawnienia Rzecznika Etyki w następującym
brzmieniu:
1. Rzecznik Etyki jest uprawniony w szczególności do:
a) podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez prawo w celu promowania uczciwego
współzawodnictwa sportowego opartego na zasadzie równych szans konkurentów;
b) podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez prawo w celu eliminacji zjawiska
korupcji oraz innych postaci nieuczciwych zachowań w sporcie, w szczególności poprzez
działalność informacyjną i edukacyjną;
c) współdziałania z organami dyscyplinarnymi na płaszczyźnie określania wobec sprawców
przewinień dyscyplinarnych obowiązków majątkowych i niemajątkowych o charakterze
kompensacyjnym.
2. Kompetencje i tryb postępowania Rzecznika Etyki określa uchwalony przez Zarząd
Pomorskiego ZPN Regulamin.
3. Rzecznik Etyki ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Pomorskiego
ZPN z głosem doradczym.
22. Art. 55 § 2 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
Składanie wniosków do Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN.
23. W art. 61 § 2 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
Przedstawianie Prezesowi Pomorskiego ZPN propozycji w sprawie powołania i odwołania trenerów
reprezentacji Związku w piłce nożnej oraz kadry szkoleniowej klas sportowych;
24. Art. 61 § 3 skreśla się.
25. Art. 70 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Do ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych i niemajątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób
spośród: Prezesa, Wiceprezesów.
2. W umowach między Pomorskim ZPN a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Pomorski ZPN
jest reprezentowany przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego w uchwale tego organu.
26. Art. 82 skreśla się.
27. W art. 6 § 2, art. 11 § 1 pkt 4, art. 11 § 2, art. 12 § 1 pkt 8, art. 12 § 1 pkt 11, art. 12 § 1 pkt 14, art.
12 § 1 pkt 25, art. 12 § 1 pkt 28, art. 12 § 1 pkt 29, art. 12 § 1 pkt 30, art. 12 § 1 pkt 31, art. 18 § 1
pkt 5, art. 37, art. 41, art. 42, art. 48 § 1 pkt 4, art. 48 § 1 pkt 5, art. 54 § 1 pkt 2, art. 66 § 1, art. 67
skreśla się słowa „instruktor", „menadżer ds. piłkarzy", „licencjonowany organizator imprezy
piłkarskiej" użyte łącznie lub każde z osobna w odpowiednim przypadku.
28. W art. 12 § 1 pkt 8, art. 12 § 1 pkt 11, art. 12 § 1 pkt 14, art. 18 § 1 pkt 5 pojęcie „działacz
społeczny" zostaje zastąpione pojęciem „działacz piłkarski" użytym w odpowiednim przypadku.
29. W art. 41, art. 42, art. 66, art. 67 skreśla się słowa „obserwator" i „delegat" użyte w odpowiednim
przypadku.
II.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Statutowe Delegatów Pomorskiego ZPN upoważnia
Zarząd Pomorskiego ZPN do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Pomorskiego ZPN
obejmujące uchwalone zmiany oraz upoważnia do wprowadzenia w tekście tekstu jednolitego
poprawek o charakterze stylistycznym i redakcyjnym oraz ujednolicenia i uporządkowania
numeracji przepisów.

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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