
REGULAMIN 

KOMISJI DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

§ 1 

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN, zwana dalej „Komisją“ jest organem wykonawczym 

Pomorskiego ZPN, powołanym w celu diagnozy, a następnie formułowania i realizowania zadań w 

ramach szkolenia piłkarek nożnych oraz koordynowania wszelkich działań podejmowanych w zakresie 

piłki nożnej kobiet.  

 

§ 2 

1. Działalność Komisji podlega wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN. 

2. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków, w liczbie 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 

Pomorskiego ZPN.  

3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem Sądu, za 

przestępstwa umyślne. Każdy członek Komisji zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powołania 

złożyć oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.  

4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.  

 

§ 3 

Dla zapewnienia prawidłowego działania Komisji, przewodniczący może powoływać zespoły 

merytoryczne stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z 

działalnością Komisji. 

 

§ 4 

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego działa na podstawie opracowanego rocznego planu pracy, w zgodzie z 

wytycznymi Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN oraz Zarządu Pomorskiego ZPN.  

 

§ 5 

Do zadań Komisji należy  

a) opracowywanie strategii rozwoju piłki nożnej kobiet na terenie działania Pomorskiego ZPN; 

b) nadzorowanie procesów szkolenia piłkarskiego kobiet w klubach zrzeszonych w Pomorskim 

ZPN; 

c) analiza gry zespołów ligowych uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski 

ZPN; 

d) współpraca ze sztabem szkoleniowym klubów delegujących zawodniczki do drużyn 

reprezentujących Pomorski ZPN; 

e) współpraca z zagranicznymi organizacjami w zakresie piłki nożnej kobiet; 

f) współorganizowanie, z Komisją ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, rozgrywek ligowych drużyn 

kobiecych w różnych kategoriach wiekowych;  

g) proponowanie miejsca rozegrania finału Pucharu Polski kobiet czy finału Pucharu Polski kobiet 

w futsalu 

h) 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“, „Piłkarska Kadra czeka“ czy turniejów „Griffin Cup”); 

i) wspieranie klubów organizujących turnieje oraz inne akcje szkoleniowe promujące rozwój 

młodych piłkarek w województwie pomorskim; 



j) wspieranie merytoryczne działań zmierzających do powołania nowych klubów lub sekcji 

piłkarstwa kobiecego; 

k) wskazywanie możliwości pozyskiwania środków samorządowych, ministerialnych i 

pochodzących z Unii Europejskiej na rozwój szkolenia klubów piłki kobiecej, ich infrastruktury 

oraz pozyskiwania sprzętu treningowego; 

l) ocena poziomu piłkarstwa kobiecego w województwie pomorskim i przekazanie w tym zakresie 

analiz oraz wniosków Zarządowi Pomorskiego ZPN; 

m) rozpowszechnianie materiałów o charakterze szkoleniowym i informacyjnym; 

n) wskazywanie sposobów do rozwoju kwalifikacji szkoleniowych trenerom pracującym z 

piłkarkami nożnymi na terenie Pomorskiego ZPN; 

o) opiniowanie, projektów regulaminów rozgrywek mistrzowskich rozgrywek piłki nożnej kobiet, 

Pucharu Polski oraz rozgrywek futsalu i piłki plażowej kobiet, opracowanych przez Komisję ds. 

Rozgrywek Pomorskiego ZPN; 

p) współpraca z trenerami Mobilnej Akademii Młodych Orłów;  

q) współpraca z innymi Komisjami Pomorskiego ZPN. 

 

§ 6 

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, sekretarz 

lub inny członek wyznaczony przez przewodniczącego. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, a w przypadku czasowej przeszkody do sprawowania 

tej funkcji przez przewodniczącego, z powodu choroby lub długotrwałej nieobecności, w jego 

zastępstwie wiceprzewodniczący. O terminie posiedzenia upoważniona osoba zobowiązana jest 

zawiadomić wszystkich członków Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. W sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności Komisji, decyzje lub postanowienia Komisji 

mogą być podejmowane w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Decyzje lub postanowienia są ważna, gdy każdy członek Komisji 

został powiadomiony o treści decyzji poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną za pośrednictwem 

poczty email, na wskazany uprzednio adres, a także zostanie poinformowany o terminie, do którego 

można oddawać ważne głosy. Termin na oddanie głosu przez członka Komisji nie może być krótszy 

niż 12 godz. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie posiedzenia w trybie zdalnych z 

wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 

5. Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec władz statutowych Pomorskiego ZPN oraz informuje 

Zarząd Pomorskiego ZPN o jej pracach. 

6. Postanowienia Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu, 

co najmniej połowy członków Komisji. 

7. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia. 

8. Podczas prac Komisji obowiązuje głosowanie jawne. 

9. Reasumpcja głosowania w sprawach wymagających zgodnie z odrębnymi przepisami wydania 

postanowienia może być podjęta na tym samym lub następnym posiedzeniu większością 2/3 głosów. 

10. Wszelkie stanowiska Komisji przekazywane są zainteresowanym stronom w formie pisemnej 

podpisane przez przewodniczącego lub sekretarza oraz dyrektora biura Związku. W sprawach 

wymagających zgodnie z odrębnymi przepisami wydania postanowienia, powinno ono poza 

rozstrzygnięciem zawierać zwięzłe uzasadnienie. 

11. Organizację pracy Komisji, zakres obowiązków jej członków oraz zespołów powoływanych do 

realizacji określonych zadań ustala przewodniczący Komisji. 

 



§ 7 

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.  

2. Protokół sporządza sekretarz lub inny członek, a podpisują przewodniczący posiedzenia i 

sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności powinien być nie później niż w 

terminie 14 dni od jego daty przekazany dyrektorowi biura Związku.  

3. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnia Biuro Związku.  

4. Koszty działalności Komisji, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN 

 

§ 8 

1. Przy wykonywaniu swoich funkcji, osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość, 

bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując przewodniczącego Komisji o wystąpieniu 

konfliktu interesów.  

2. Osoby, o którym mowa w ust. 1, nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z normami 

etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek działań 

niesportowych oraz zagrażających integralności Pomorskiego ZPN lub rozgrywek piłkarskich, 

względnie narażających dobre imię piłki nożnej.  

 

§ 9 

W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, trener koordynator, 

dyrektor Biura Związku lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 

 

§ 10 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 

 

§ 11 

Niniejszy Regulamin przyjęty został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.10.2020 r. i obowiązuje od 

dnia jego uchwalenia.  

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


