KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVI/Z/2022
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 02.02.2022 r.
Spis treści:
1.Uchwała nr 247/Z/2022 z dnia 02.02.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 02.02.2022 r.
2.Uchwała nr 248/Z/2022 z dnia 02.02.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 17.12.2021 r.
3.Uchwała nr 249/Z/2022 z dnia 02.02.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zasad
rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów sędziów i delegatów meczowych
na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN.
4.Uchwała nr 250/Z/2022 z dnia 02.02.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie wyrażenia zgody na
użytkowanie obiektu o sztucznej nawierzchni pola gry.
5.Uchwała nr 251/Z/2022 z dnia 02.02.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
programu badań natężenia oświetlenia pola gry na obiektach, na których rozgrywane są zawody
piłkarskie podlegające jurysdykcji Pomorskiego ZPN.
6.Uchwała nr 252/Z/2022 z dnia 02.02.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przepisów
dotyczących zasad rozliczania ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN.
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-1Uchwała nr 247/Z/2022 z dnia 02 lutego 2022 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 02.02.2022 r.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbywającego się w dniu
02.02.2022 r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-2Uchwała nr 248/Z/2022 z dnia 02 lutego 2022 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 17.12.2021 r.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 39 § 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Zatwierdza się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu 17.12.2021 r. w
wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-3Uchwała nr 249/Z/2022 z dnia 02 lutego 2022 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów
sędziów i delegatów meczowych na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN i sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN
zatwierdza się znowelizowane zryczałtowane tabele ekwiwalentów dla sędziów piłki nożnej,
obserwatorów sędziów i delegatów meczowych na zawodach organizacyjnie podporządkowanych
właściwym organom Pomorskiego ZPN.
II.Tabela zryczałtowanego ekwiwalentu dla sędziów, obserwatorów sędziów i delegatów meczowego w
związku z obsługą zawodów danej ligi lub klasy rozgrywkowej Pomorskiego ZPN stanowi załącznik do
niniejszej Uchwały.
III. Traci moc Uchwała nr 235/Z/2021 z dnia 29.11.2021 r.
IV.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącym Zarządów Kolegium
Sędziów, przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, dyrektorowi Biura
oraz księgowości Pomorskiego ZPN.
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2022 r.
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Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 249/Z/2022 z dnia 02.02.2022 r.
w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów sędziów
i delegatów meczowych na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN.
TABELA
ZRYCZAŁTOWANYCH EKWIWALENTÓW DLA SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW I
DELEGATÓW MECZOWYCH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZPN
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Sędzia
główny

Funkcja
Sędzia
Obserwator
asystent
sędziów

Delegat
meczowy

Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto

285,00
220,00
175,00
155,00

235,00
180,00
140,00
120,00

235,00
180,00
140,00
140,00

235,00
180,00
140,00
140,00

Ekwiwalent brutto

150,00

130,00

x

x

Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto

130,00
125,00
110,00
100,00

115,00
90,00
85,00
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Ekwiwalent brutto

165,00

x

x

x

KOBIETY
Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto

115,00
85,00

95,00
x

x
x

x
x

Ekwiwalent brutto

165,00

x

x

x

SPARINGI
Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto
FUTSAL

130,00
95,00
80,00
70,00

100,00
85,00
70,00
65,00

x
x
x
x

x
x
x
x

Sędzia
1i2

Sędzia
czasowy

Obserwator

Delegat

Ekwiwalent brutto
Ekwiwalent brutto

210,00
150,00

130,00
100,00

x
x

x
x

Ekwiwalent brutto

75,00

x

x

x

Ekwiwalent brutto

50,00

x

x

x

Liga
Klasa rozgrywkowa

Zryczałtowany
ekwiwalent

IV liga
klasa Okręgowa
klasa A
klasa B
liga wojewódzka junior A
puchar im. K.Górskiego
puchar im. K.Deyny
liga wojewódzka junior B
liga okręgowa junior A
liga okręgowa junior B
trampkarze, młodzicy
rozgrywki turniejowe
junior E, F, G, H
IV liga kobiet
trampkarki, młodziczki
rozgrywki turniejowe
orliczki, żaczki
sparingi III liga
sparingi IV liga
sparingi niższych klas
sparingi juniorów

III liga futsalu
II liga futsalu kobiet
turnieje środowiskowe
seniorów (za 1 godz.)
turnieje środowiskowe
młodzieżowe (za 1 godz.)

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-4Uchwała nr 250/Z/2022 z dnia 02 lutego 2022 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
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w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie obiektu o sztucznej nawierzchni pola gry.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 12 § 1 ust. 3 i 9 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 2 oraz § 8
Uchwały nr V/67 z dnia 12 i 13.04.2008 r. Zarządu PZPN w sprawie rozgrywania meczów na boiskach
posiadających sztuczną murawę (z późniejszymi zmianami) postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN
wyraża się zgodę na rozgrywanie meczów piłkarskich na obiekcie COS-OPO Cetniewo we
Władysławowie posiadającego sztuczną nawierzchnię pola gry zgodną z certyfikatem FIFA Quallity Pro.
II. Zgodnie z zapisami Uchwały nr V/67 z dnia 12 i 13.04.2008 r. Zarządu PZPN niniejsze postanowienie
przekazane zostanie do wiadomości Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury
PZPN.
III.Realizację uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-5Uchwała nr 251/Z/2022 z dnia 02 lutego 2022 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia programu badań natężenia oświetlenia pola gry na obiektach, na których
rozgrywane są zawody piłkarskie podlegające jurysdykcji Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 12 § 1 ust. 3, 9 i 24 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z art. 21.14
Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i następne
oraz kryterium I.16 Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i
następne zatwierdzonych uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. postanawia
się, co następuje:
I.Zawody piłkarskie mogą być rozegrane na obiekcie sportowym przy sztucznym oświetleniu, jeżeli jego
poziom natężenia na pole gry, nie jest mniejszy niż 250 Lx.
II.Badanie natężenia oświetlenia pola gry prowadzone będzie w dwóch kategoriach:
a) pole gry pełnowymiarowe - 45 punktów pomiarowych,
b) pole gry obiektu typu orlik - 21 punktów pomiarowych.
III.Badanie prowadzone będzie w wykorzystaniem związkowych urządzeń pomiarowych.
IV.Ważność badania natężenia oświetlenia pola gry:
a) w przypadku średniego natężenia oświetlenia pola gry nieprzekraczającego poziomu 25% ponad
normę wynikającą z obowiązujących przepisów - 1 rok,
b) w przypadku średniego natężenia oświetlenia pola gry przekraczającego poziomu 25% ponad normę
wynikającą z obowiązujących przepisów - 2 lata.
V.Odpłatność zleceniodawcy za każdorazowe przeprowadzenie badania bez względu na jego wynik dla:
a) pełnowymiarowe pole gry - 200,00 zł,
b) obiekt typu orlik - 150,00 zł.
VI.Badanie natężenia oświetlenia pola gry prowadzone będzie na warunkach wynikających ze
specyfikacji urządzeń pomiarowych.

-4-

VII.Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia badań w imieniu Pomorskiego ZPN będą Józef
Dąbrowski i Gerard Sobecki.
VIII.Realizację uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Licencji Klubowych oraz
przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
IX.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przepisów dotyczących zasad rozliczania ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Biura
Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz art. 12 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego
ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN umożliwia się klubom wszystkich lig i klas
rozgrywkowych, rozliczania ryczałtów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów piłkarskich, za
pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN.
II.Procedura rozliczania ryczałtów sędziowskich obejmuje następujące zasady postępowania:
a) do 15 lipca danego roku (lub 15 lutego przypadku przystąpienia do programu od rundy wiosennej),
Klub składa do biura Pomorskiego ZPN, pisemną deklarację, wg wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszej uchwały, w której wyraża wolę rozliczania ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem
Biura Pomorskiego ZPN,
b) Klub, który zadeklarował rozliczanie ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego
ZPN, zobowiązany jest opłacić notę księgową wystawioną przez Pomorski ZPN, opiewającą na kwotę,
wynikająca z sumy stawek przewidzianych dla meczów rozgrywanych w roli gospodarza przed
rozpoczęciem całego sezonu lub rundy wiosennej,
c) Klub uprawniony jest do rozliczania ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego
ZPN w ramach rozgrywek wybranych na podstawie złożonej deklaracji, a wybór może dotyczyć
określonych lig lub klas rozgrywkowych bądź wszystkich rozgrywek, w których występują jego
zespoły,
d) po zakończeniu rundy Pomorski ZPN wystawia dla klubu notę księgową opiewającą na kwotę
stanowiącą różnicę w stosunku do rzeczywistych kosztów poniesionych z tytułu ryczałtów
sędziowskich w ramach wszystkich lig i klas rozgrywkowych, dla których zadeklarowano ich
rozliczanie za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN,
e) ustala się następujące wysokości przedpłat dla poszczególnych klas rozgrywkowych:
Stawka za jeden mecz
L.p. Klasa rozgrywkowa
w roli gospodarza
1.
IV liga
755,00 zł
2.
klasa Okręgowa
580,00 zł
3.
klasa A
455,00 zł
4.
klasa B
155,00 zł
5.
I wojewódzka liga Juniora A
410,00 zł
6.
I wojewódzka liga Juniora B
360,00 zł
7.
klasa Junior A
125,00 zł
8.
klasa Junior B
110,00 zł
9.
pozostałe rozgrywki młodzieżowe
100,00 zł
10. rozgrywki turniejowe
165,00 zł
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f) liczba meczów w danym okresie rozliczeniowym ustalana jest w oparciu o deklarację złożoną przez
Klub występujący w roli gospodarza na podstawie terminarzy rozgrywek.
III.Należna kwota wypłacana jest sędziemu, obserwatorowi sędziego czy delegatowi meczowemu na
wskazany rachunek bankowy na podstawie danych z systemu Extranet. Rozliczenia będą wykonywane
raz w miesiącu, a zapłata na konto sędziego/obserwatora sędziów/delegata meczowego dokonywana
będzie między 10 a 15 dniem kolejnego miesiąca po zawodach.
IV.W przypadku, gdy Klub nie dokonał przedpłaty na poczet ryczałtów sędziowskich, mimo
zadeklarowania woli rozliczania ich za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN, Klub zobowiązany jest
opłacić delegacje sędziowską na dotychczasowych zasadach.
V.Przystąpienie do programu rozliczania ryczałtów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów
piłkarskich, za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN wymaga wniesienia przez Klub opłaty
manipulacyjnej na rzecz Pomorskiego ZPN w wysokości 2,00 zł za każdy rozliczony ryczałt sędziowski.
Opłata naliczana jest w końcowym rozliczeniu danej rundy.
VI.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącym Zarządu Kolegium Sędziów, dyrektorowi Biura
Pomorskiego ZPN, kierownikom biur podokręgów oraz księgowości Pomorskiego ZPN.
VII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 252/Z/2022 z dnia 02 lutego 2022 roku
w sprawie przepisów dotyczących zasad rozliczania ryczałtów sędziowskich przez Biuro Pomorskiego ZPN.
Deklaracja rozliczania ryczałtów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN,
na sezon ……../……….
Nazwa Klubu
Adres Klubu:
Nr NIP:
Nr rachunku bankowego:
Dane do
rachunku
...................................................................... ................................. ......................................................................
Zespoły deklarowane
do rozliczania za
pośrednictwem Biura
Pomorskiego ZPN

Klasa rozgrywkowa

Zaznacz właściwą klasę rozgrywkową

- IV liga












- klasa Okręgowa
- klasa A
- klasa B
- I wojewódzka liga juniorów A
- klasa juniorów A
- I wojewódzka liga juniorów B
- klasa juniorów B
- ligi juniorów C1
- ligi juniorów C2
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- ligi juniorów D1
- ligi juniorów D2
- rozgrywki turniejowe

Niniejszym deklarujemy rozliczanie ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego
ZPN, w wyżej wskazanych rozgrywkach ligowych.
Deklaracja dotyczy wszystkich zespołów naszego klubu występujących we wskazanych wyżej
rozgrywkach.
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami rozliczania delegacji zamieszczonymi w
Uchwale nr 252/Z/2022 Zarządu Pomorskiego ZPN z dnia 02.02.2022 r.
Deklarację złożona przed rozpoczęciem sezonu nie wymaga jej odnawiania przed rundą wiosenną.
Podpisy upoważnionych przedstawicieli Klubu oraz pieczęć klubowa:
…………………..……………

……………………………………

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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