
REGULAMIN 
KOMISJI DS. FUTSALU I PIŁKI PLAŻOWEJ 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

§ 1 

Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją” jest 

organem wykonawczym Pomorskiego ZPN powołanym do popularyzowania futsalu i piłki plażowej. 

 

§ 2 

1. Działalność Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej podlega prezesowi Pomorskiego ZPN. 

2. Komisja składa się z 5-8 osób, w tym: 

a) przewodniczącego powołanego i odwoływanego przez Zarząd Pomorskiego ZPN, 

b) wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków powoływanych i odwoływanych, na wniosek 

przewodniczącego, 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 

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

2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz oraz przedkłada Zarządowi Pomorskiego ZPN 

niezbędne informacje z działalności Komisji. 

 

§ 4 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeby. 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 przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba 

zobowiązana jest zawiadomić wszystkich członków Komisji za pośrednictwem technicznych 

środków łączności. 

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

mogą być podejmowane w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

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

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

pośrednictwem poczty email, na wskazany uprzednio adres, a także zostanie poinformowany o 

terminie, do którego można oddawać ważne głosy. Termin na oddanie głosu przez członka Komisji 

nie może być krótszy niż 12 godz. 

3. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy 

członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Przy równej liczbie głosów 

rozstrzygający jest głos przewodniczącego zebrania. Podczas prac Komisji obowiązuje głosowanie 

jawne. 

4. Decyzje przekazywane zainteresowanym w formie pisemnej podpisuje przewodniczący i dyrektor 

Biura Pomorskiego ZPN. 

5. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

6. Protokół sporządza sekretarz Komisji lub inny jej członek.  

7. Protokół winien zawierać datę i miejsce posiedzenia, wskazanie obecności uczestników posiedzenia, 

porządek obrad, opis wypracowanych postanowień lub stanowisk, podpisy przewodniczącego lub 

prowadzącego posiedzenie oraz protokólanta. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności 



powinien być nie później niż w terminie 14 dni od jego daty przekazany prezesowi Pomorskiego ZPN 

oraz dyrektorowi Biura Związku. 

 

§ 5 

Do kompetencji Komisji należy: 

1. Opracowywanie regulaminów i terminarzy rozgrywek futsalu dla poszczególnych klasach 

rozgrywkowych prowadzonych przez Komisję. 

2. Podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju futsalu. 

3. Koordynowanie i nadzorowanie imprez futsalu i piłki plażowej organizowanych na terenie działania 

Związku. 

4. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów futsalowych działających na terenie 

województwa pomorskiego. 

5. Współpraca z Komisją ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w zakresie rejestracji zawodników futsalu. 

6. Współpraca z Komisją ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN w zakresie doskonalenia i doszkalania kadry 

trenersko-instruktorskiej dla potrzeb futsalu i piłki plażowej. 

7. Współpraca z Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w zakresie doskonalenia i doszkalania kadry 

sędziowskiej dla potrzeb futsalu i piłki plażowej. 

8. Współpraca z pozostałymi Komisjami działającymi w Związku stosownie do ich kompetencji. 

9. Realizacja zadań wytyczonych przez Komisję Futsalu PZPN. 

10. Wnioskowanie do Zarządu Pomorskiego ZPN o zatwierdzenie stawek opłat za udział w 

poszczególnych klasach rozgrywkowych i turniejach organizowanych przez Komisję. 

11. Weryfikacja zawodów wszystkich rozgrywek futsalu, które Komisja organizuje w ramach swoich 

kompetencji. 

12. Podejmowanie działań związanych z rozwojem piłki plażowej. 

 

§ 6 

1. Obsługę techniczno- organizacyjną zapewnia Biuro Związku. 

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

 

§ 7 

Za obsadę sędziowską rozgrywek futsalu organizowanych na terenie Pomorskiego ZPN, odpowiedzialny 

jest członek Komisji, wyznaczony przez Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 

 

§ 8 

W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura Związku 

lub inne zaproszone osoby, z głosem doradczym. 

 

§ 9 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 

 

§ 10 

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 30.11.2020 r. i 

obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  

 

Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


