KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 26.02.2018r.
1.Uchwała nr 310/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 26.02.2018r.
2.Uchwała nr 311/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 29.01.2018r.
3.Uchwała nr 312/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania ze
składu osobowego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN Zbigniewa Koltera.
4.Uchwała nr 313/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na
członków Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN Jarosława Boratyńskiego i Marka Szerszeń.
5.Uchwała nr 314/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zasad
rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski
ZPN.
6.Uchwała nr 315/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu WKS Barka Łebno.
7.Uchwała nr 316/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GKS Drzewiarz Rzeczenica.
8.Uchwała nr 317/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SP Gryf 2009 Tczew.
9.Uchwała nr 318/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Gminny Dom Kultury i Sportu Ostaszewo.
10.Uchwała nr 319/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Lider Miastko.
11.Uchwała nr 320/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Stowarzyszenie Neptuns Gdańsk.
12.Uchwała nr 321/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Olivia Gdańsk.
13.Uchwała nr 322/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Orliki Jezierzyce.
14.Uchwała nr 323/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GTS Przywidz.
15.Uchwała nr 324/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu AP Santos Gdańsk.
16.Uchwała nr 325/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Słupia Kwakowo.
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17.Uchwała nr 326/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KKS Sparta Kleszczewo.
18.Uchwała nr 327/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Unia Sopot.
19.Uchwała nr 328/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu LZS Więckowy.
20.Uchwała nr 329/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Zefir Gdynia.
21.Uchwała nr 330/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia
Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego Delegatów Pomorskiego ZPN.
22.Uchwała nr 331/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania do
składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN Dariusza Wątróbskiego.
23.Uchwała nr 332/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania składu
osobowego Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN.
24.Uchwała nr 333/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN.
25.Uchwała nr 334/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN.
26.Uchwała nr 335/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
27.Uchwała nr 336/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.
28.Uchwała nr 337/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.
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-1Uchwała nr 310/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 26.02.2018r.
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
26.02.2018r. 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 311/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 29.01.2018r.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 39 § 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Zatwierdzenia się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu 29.01.2018r. w
wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-3Uchwała nr 312/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania ze składu osobowego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN Zbigniewa
Koltera.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 56 § 1, art. 57 § 3 i 4 oraz art. 58 Statutu Pomorskiego
ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN ze osobowego i z funkcji
członka Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN odwołany zostaje Zbigniew
Kolter.
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-4Uchwała nr 313/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania na członków Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN Jarosława
Boratyńskiego i Marka Szerszeń.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:

-3-

I.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN do składu osobowego i na
funkcje członków Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN powołani zostają Jarosław Boratyński i
Marek Szerszeń.
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-5Uchwała nr 314/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach
organizowanych przez Pomorski ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 4 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z Uchwałą Zarządu PZPN nr
XII/187 z dnia 12.12.2014r. postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN zatwierdza się
zryczałtowane tabele ekwiwalentów dla sędziów piłki nożnej na zawodach organizacyjnie
podporządkowanych właściwym organom Pomorskiego ZPN.
II.Tabela A będąca załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały dotyczy zryczałtowanego ekwiwalentu
wszystkich kosztów właściwego sędziego związanych z zawodami danej ligi lub klasy rozgrywkowej.
III.Tabela B będąca załącznikiem nr 2 do niniejszy Uchwały będzie miała zastosowanie w przypadku gdy
w danej miejscowości i tym samym dniu będzie rozgrywanych dwa i więcej meczów obsługiwanych
przez tego samego sędziego(-ów).
IV.Od rundy wiosennej sezonu 2017/2018 obowiązuje nowy druk delegacji sędziowskiej, stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. Delegacje wypełnione na starych drukach nie będą rozliczane.
V.W przypadku obserwatorów sędziów i delegatów meczowych delegowanych na mecze organizowane
przez Pomorski ZPN stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ekwiwalentów wynikających z tabel
będących załącznikami do niniejszej Uchwały oraz zwrot kosztów przejazdów wg. zasad:
a) w przypadku przejazdu prywatnym środkiem lokomocji - rozliczają dojazd z miejsca zamieszkania
tam i powrotem po stawce 0,60 zł za km;
b) w przypadku korzystania z środkami transportu publicznego - na podstawie załączonego biletu
przynajmniej w jedną stronę (w przypadku podróży pociągiem - 2 klasa).
VI.Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4
do niniejszej Uchwały.
VII. Traci moc pkt. II Uchwały nr 214/Z/2015 Zarządu Pomorskiego ZPN z dnia 23.02.2015r.
VIII.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącemu Zarządu
Kolegium Sędziów, przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN.
IX.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 10.03.2018r.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
w sprawie przyjęcia zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych
przez Pomorski ZPN.
Tabela A
L.
p.

Liga
Klasa rozgrywkowa

1.

IV liga
CLJ U-17

2.

klasa Okręgowa
CLJ U-15

3.

klasa A

4.

klasa B

5.

wojewódzka liga junior A
puchar im. K.Górskiego
puchar im. K.Deyny

6.

wojewódzka liga junior B

7.

okręgowa liga junior A

8.

okręgowa liga junior B

Funkcja

Ryczałt

Sędzia
główny

Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
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270,00
54,00
216,00
39,00
231,00
200,00
40,00
160,00
29,00
171,00
160,00
32,00
128,00
23,00
137,00
145,00
29,00
116,00
21,00
124,00
150,00
30,00
120,00
22,00
128,00
130,00
26,00
104,00
19,00
111,00
100,00
20,00
80,00
14,00
86,00
100,00
20,00
80,00
14,00

Sędzia
asystent

225,00
45,00
180,00
32,00
193,00
165,00
33,00
132,00
24,00
141,00
140,00
28,00
112,00
20,00
120,00
120,00
24,00
96,00
17,00
103,00
130,00
26,00
104,00
19,00
111,00
115,00
23,00
92,00
17,00
98,00
90,00
18,00
72,00
13,00
77,00
85,00
17,00
68,00
12,00

Obserwator
Delegat

110,00
22,00
88,00
16,00
94,00
90,00
18,00
72,00
13,00
77,00
65,00
13,00
52,00
9,00
56,00
45,00
9,00
36,00
6,00
39,00

9.

trampkarze
młodzicy

11.

rozgrywki turniejowe
junior E, F, G

12.

III liga kobiet

13.

sparingi III liga

14.

sparingi IV liga

15.

sparingi niższych klas

16.

sparingi juniorów

Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty

86,00
85,00
17,00
68,00
12,00
73,00
165,00
33,00
132,00
24,00
141,00
110,00
22,00
88,00
16,00
94,00
130,00
26,00
104,00
19,00
111,00
95,00
19,00
76,00
14,00
81,00
80,00
16,00
64,00
12,00
68,00
70,00
14,00
56,00
10,00
60,00

73,00
75,00
15,00
60,00
11,00
64,00

95,00
19,00
76,00
14,00
81,00
100,00
20,00
80,00
14,00
86,00
85,00
17,00
68,00
12,00
73,00
70,00
14,00
56,00
10,00
60,00
65,00
13,00
52,00
9,00
56,00

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
w sprawie przyjęcia zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych
przez Pomorski ZPN.
Tabela B
L.p.

Liga
Klasa rozgrywkowa

Funkcja

Ryczałt

Sędzia
główny
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Sędzia
asystent

Obserwator
Delegat

1.

IV liga
CLJ U-17

2.

klasa Okręgowa
CLJ U-15

3.

klasa A

4.

klasa B

5.

wojewódzka liga junior A
puchar im. K.Górskiego
puchar im. K.Deyny

6.

wojewódzka liga junior B

7.

okręgowa liga junior A
okręgowa liga junior B

8.

trampkarze
młodzicy

9.

rozgrywki turniejowe
junior E, F, G

10.

III liga kobiet

Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
Ekwiwalent do wypłaty
Ekwiwalent brutto
Koszty uzyskania przychodu
Kwota do opodatkowania
Podatek
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180,00
36,00
144,00
26,00
154,00
135,00
27,00
108,00
19,00
116,00
100,00
20,00
80,00
14,00
86,00
85,00
17,00
68,00
12,00
73,00
110,00
22,00
88,00
16,00
94,00
90,00
18,00
72,00
13,00
77,00
60,00
12,00
48,00
9,00
51,00
45,00
9,00
36,00
6,00
39,00
130,00
26,00
104,00
19,00
111,00
60,00
12,00
48,00
9,00

135,00
27,00
108,00
19,00
116,00
100,00
20,00
80,00
14,00
86,00
80,00
16,00
64,00
12,00
68,00
60,00
12,00
48,00
9,00
51,00
90,00
18,00
72,00
13,00
77,00
75,00
15,00
60,00
11,00
64,00
45,00
9,00
36,00
6,00
39,00
35,00
7,00
28,00
5,00
30,00

45,00
9,00
36,00
6,00

110,00
22,00
88,00
16,00
94,00
90,00
18,00
72,00
13,00
77,00
65,00
13,00
52,00
9,00
56,00
45,00
9,00
36,00
6,00
39,00

51,00

Ekwiwalent do wypłaty

39,00

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik 3
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach
organizowanych przez Pomorski ZPN.

POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
Kolegium Sędziów
ul. Uczniowska 22, 80-520 Gdańsk
tel. (58) 520-33-32
DELEGACJA
Na zawody piłki nożnej
Pomiędzy drużynami
Data

Godzina

Miejsce

W charakterze

OŚWIADCZENIE PODATKOWE DELEGOWANEGO
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego

Pesel

NIP

Numer rachunku bankowego

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym.
Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

………………………..……………….
(Data i podpis)
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RACHUNEK
Dla

Wystawca:
(imię i nazwisko oraz adres osoby nie będącej pracownikiem Pomorskiego ZPN)
1. Zryczałtowany ekwiwalent sędziowski brutto
(wg tabeli należności)
2. Koszty uzyskania przychodu 20%
3. Podstawa opodatkowania
4. Podatek dochodowy 18%
5. Zryczałtowany ekwiwalent do wypłaty

Słownie
Osoba uprawniona w klubie:
potwierdzam wykonanie czynności

Data

Imię i nazwisko

Pieczęć

Rachunek sprawdzono i akceptuję do wypłaty

Data

Podpis

Kwituję odbiór kwoty
(w przypadku rozliczenia gotówką)

Data

Podpis

Kwota

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik 4
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach
organizowanych przez Pomorski ZPN.

POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk
tel. (58) 520-33-32
DELEGACJA
Na zawody piłki nożnej
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Pomiędzy drużynami
Data

Godzina

Miejsce

W charakterze

OŚWIADCZENIE PODATKOWE DELEGOWANEGO
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego
Pesel

NIP

Numer rachunku bankowego

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym.
Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

………………………..……………….
(Data i podpis)

RACHUNEK
Dla

Wystawca:
(imię i nazwisko oraz adres osoby nie będącej pracownikiem Pomorskiego ZPN)
Zwrot kosztów podróży samochodem osobowym z miejsca
zamieszkania do miejsca zawodów i z powrotem
1. Razem przejechanych kilometrów
2. Stawka za 1 km w zł *
3. Zwrot kosztów podróży środkami
transportu publicznego **
Kwota do wypłaty (poz.1 x 2)

1. Ekwiwalent sędziowski
(wg tabeli należności)
2. Koszty uzyskania przychodu
20% (poz. 1)
3. Podstawa opodatkowania
(poz. 1 minus poz. 2)
4. Podatek dochodowy 18%
(poz. 3)

Razem (poz. 1 minus poz. 4)
* W przypadku podróży samochodem obowiązuje stawka 0,60 zł/km.
** W przypadku podróży środkami transportu publicznego załącza się bilet co najmniej w jedną stronę, stanowiący podstawę do
wypłacenia poniesionych kosztów. W tabeli należy wpisać koszt biletu w obie strony

RAZEM DO WYPŁATY
Słownie
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Numer rejestracyjny pojazdu

Pojemność silnika

Oświadczam, że świadczenie zwrotu kosztów podróży nie zostało przeze mnie zaliczone do kosztów Podpis
uzyskania przychodu i zostało poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Osoba uprawniona w klubie:
potwierdzam wykonanie czynności

Data

Osoba uprawniona w klubie:
potwierdzam przyjazd wystawcy rachunku
na zawody, ww. pojazdem

Imię i nazwisko

Pieczęć

Podpis

⧠TAK

⧠NIE

Rachunek sprawdzono i akceptuję do wypłaty

Data

Podpis

Kwituję odbiór kwoty
(w przypadku rozliczenia gotówką)

Data

Podpis

Kwota

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
-6Uchwała nr 315/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu WKS Barka Łebno.
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 WKS Barka Łebno w związku brakiem
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym
Pomorskiego ZPN.
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
-7-
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Uchwała nr 316/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GKS Drzewiarz Rzeczenica.
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 GKS Drzewiarz Rzeczenica w związku
brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom
statutowym Pomorskiego ZPN.
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
-8Uchwała nr 317/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SP Gryf 2009 Tczew.
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 SP Gryf 2009 Tczew w związku
brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom
statutowym Pomorskiego ZPN.
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
-9Uchwała nr 318/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Gminny Dom Kultury i
Sportu Ostaszewo.
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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 Gminny Dom Kultury i Sportu
Ostaszewo w związku brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie
podporządkowanych organom statutowym Pomorskiego ZPN.
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
- 10 Uchwała nr 319/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Lider Miastko.
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 UKS Lider Miastko w związku brakiem
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym
Pomorskiego ZPN.
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
- 11 Uchwała nr 320/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Stowarzyszenie Neptuns
Gdańsk.
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:
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I.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Stowarzyszenie Neptuns Gdańsk w
związku brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom
statutowym Pomorskiego ZPN.
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
- 12 Uchwała nr 321/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Olivia Gdańsk.
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 KS Olivia Gdańsk w związku brakiem
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym
Pomorskiego ZPN.
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
- 13 Uchwała nr 322/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Orliki Jezierzyce.
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 UKS Orliki Jezierzyce w związku
brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom
statutowym Pomorskiego ZPN.
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN.
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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
- 14 Uchwała nr 323/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GTS Przywidz.
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 GTS Przywidz w związku brakiem
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym
Pomorskiego ZPN.
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
- 15 Uchwała nr 324/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu AP Santos Gdańsk.
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 AP Santos Gdańsk w związku brakiem
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym
Pomorskiego ZPN.
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.

- 15 -

IV.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN.
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 16 Uchwała nr 325/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Słupia Kwakowo.
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 KS Słupia Kwakowo w związku
brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom
statutowym Pomorskiego ZPN.
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
- 17 Uchwała nr 326/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KKS Sparta Kleszczewo.
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 KKS Sparta Kleszczewo w związku
brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom
statutowym Pomorskiego ZPN.
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
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Radosław Michalski
- 18 Uchwała nr 327/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Unia Sopot.
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 KS Unia Sopot w związku brakiem
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym
Pomorskiego ZPN.
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
- 19 Uchwała nr 328/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu LZS Więckowy.
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 LZS Więckowy w związku brakiem
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym
Pomorskiego ZPN.
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
- 20 Uchwała nr 329/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
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w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu UKS Zefir Gdynia.
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 UKS Zefir Gdynia w związku brakiem
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom statutowym
Pomorskiego ZPN.
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
- 21 Uchwała nr 330/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego
Delegatów Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 6 w związku z art. 32 § 6 oraz art. 72. § 2 i art. 73 Statutu Pomorskiego ZPN
postanawia się co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, zatwierdza się Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Statutowego Delegatów Pomorskiego ZPN zwołanego na dzień 24.04.2018r., w wersji
stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Zobowiązuje się dyrektora Biura Związku do przesłania delegatom Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Statutowego Delegatów Pomorskiego ZPN Porządku obrad wraz z zawiadomieniem o
terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia.
III.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN i dyrektorowi Biura Związku.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 330/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego
Delegatów Pomorskiego ZPN.
„do użytku wewnętrznego”
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DELEGATÓW
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
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Termin
Miejsce
Godzina

- 24 kwiecień 2018 roku (wtorek)
- Gdańsk ul. Okopowa 21/27 (sala okrągła Urzędu Marszałkowskiego)
- 18.00

1)
2)
3)
4)

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia i jego zastępcy.
Powołanie protokolantów obrad i Delegatów do zweryfikowania protokołu Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie dokumentów Walnego Zgromadzenia:
a) porządku obrad,
b) regulaminu obrad.
5) Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a) mandatowej,
b) uchwał i wniosków,
c) statutowej,
d) skrutacyjnej.
6) Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
7) Sprawozdanie komisji mandatowej - stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
8) Sprawozdanie Zarządu Pomorskiego ZPN za okres 2016-2018.
9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN.
10) Dyskusja.
11) Głosowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) finansowego za lata 2016 i 2017.
12) Sprawozdanie komisji statutowej w sprawie propozycji zmian w Statucie Pomorskiego ZPN.
13) Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian i poprawek w Statucie Pomorskiego ZPN.
14) Sprawozdanie Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN.
15) Zgłoszenie kandydatów na Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN.
16) Wybory Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN.
17) Ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN.
18) Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
19) Dyskusja.
20) Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Pomorskiego ZPN.
21) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 22 Uchwała nr 331/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN Dariusza
Wątróbskiego.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co
następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na członka Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN powołany
zostaje Dariusz Wątróbski.
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 23 Uchwała nr 332/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania składu osobowego Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 57 § 2, 3, 4 i 5 oraz art. 35 § 1 ust. 2 i 4 Statutu
Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje:
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, z rekomendacji Plenarnego Zebrania Członków Klubu Seniora
Pomorskiego ZPN, do składu osobowego i na funkcję przewodniczącego Zarządu Klubu Seniora
Pomorskiego ZPN powołuje się Mariana Rozbickiego.
II.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN do składu osobowego
Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN powołuje się następujące osoby powierzając funkcje:
 Wojciech Przybylski - wiceprzewodniczący,
 Jerzy Schwarz - wiceprzewodniczący,
 Eugeniusz Bochan - sekretarz,
 Bogusław Szumichora - skarbnik,
 Ryszard Nowakowski - członek,
 Adam Tarnecki - członek.
III.Na wniosek Plenarnego Zebrania Członków Klubu Seniora Pomorskiego ZPN zatwierdza się roczną
składkę członkowską w wysokości 30,00zł płatną w terminie do 30.kwietnia każdego roku składkowego.
IV.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN, przewodniczącemu Zarządu
Klubu Seniora oraz księgowości Związku.
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalsk
- 24 Uchwała nr 333/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulaminie Komisji ds. Odznaczeń
Pomorskiego ZPN.
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Komisji ds.
Odznaczeń Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 333/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
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w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN.
REGULAMIN
KOMISJI DS. ODZNACZEŃ
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
Komisja ds. Odznaczeń Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją” jest organem
wykonawczym Zarządu Pomorskiego ZPN powoływanym w celu koordynacji wszelkich działań
związanych ze sprawami wyróżnień, nagród i odznaczeń dla członków Pomorskiego ZPN, działaczy
piłkarskich i pracowników Pomorskiego ZPN.
§2
1. Działalność Komisji ds. Odznaczeń podlega bezpośrednio prezesowi Pomorskiego ZPN.
2. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej, do
prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez
Zarząd Pomorskiego ZPN.
3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne.
4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
§3
Do kompetencji Komisji należy, w szczególności:
a) opracowywanie i przedkładanie wniosków Zarządowi Pomorskiego ZPN oraz Komisji ds.
Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN dotyczących przyznawania odznaczeń i wyróżnień
klubom, działaczom piłkarskim, zawodnikom, szkoleniowcom, menadżerom, sędziom zgodnie z
przyjętymi zasadami w tym zakresie,
b) przedstawianie Zarządowi Pomorskiego ZPN wniosków w sprawie wystąpienia do władz
państwowych i sportowych z propozycją nadania osobom fizycznym i prawnym odznaczeń
państwowych czy resortowych,
c) przedstawianie Zarządowi Pomorskiego ZPN wniosków w sprawie nadania tytułu i godności
Prezesa Honorowego Pomorskiego ZPN czy Członka Honorowego Pomorskiego ZPN,
d) rekomendowanie Zarządowi Pomorskiego ZPN przyznanie okolicznościowych plakietek i
dyplomów organizacjom i instytucjom działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu piłki
nożnej,
e) inicjowanie i opiniowanie wszelkich innych form wyróżniania osób fizycznych i podmiotów
prawnych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju piłkarstwa,
f) prowadzenie dokumentacji Komisji oraz ewidencji przyznanych wyróżnień, odznaczeń, medali
zwiazkowych oraz odznaczeń państwowych dla członków Pomorskiego ZPN,
g) co do zasady, by wnioski uprawnionych do ich składania organów statutowych Pomorskiego
ZPN, były skuteczne należy je składać w terminie nie krótszym niż 30 dni od planowanego dnia
ich wręczenia,
h) Komisja zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia i dalszego procedowania wniosków
składanych przez statutowe organa Pomorskiego ZPN na niewłaściwych drukach czy zawierające
niepełne dane.
§4
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie konieczności, pod jego nieobecność,
wiceprzewodniczący.
2. Do kompetencji przewodniczącego Komisji w szczególności należy:
a) przygotowywanie, wspólnie z sekretarzem, posiedzeń Komisji,
b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
c) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia,
d) przedstawianie do zatwierdzenia planu pracy Komisji,
e) informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,
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f) reprezentowanie Komisji w stosunku do innych organów statutowych, jak i wobec osób trzecich
w tym mediów.
3. W posiedzeniu Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura Związku
oraz inne zaproszone osoby, z głosem doradczym.
§5
1. Do zabezpieczenia funkcjonowania Komisji dyrektor Biura Pomorskiego ZPN wyznacza
Administratora Komisji spośród pracowników Biura Związku.
2. Administrator Komisji wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji, a w
szczególności:
a) wraz z przewodniczącym oraz sekretarzem przygotowuje i organizuje posiedzenia Komisji,
b) w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji powiadamia członków o terminach i programach
posiedzeń,
c) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji,
d) uaktualnia dane członków Komisji,
e) funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Komisji,
f) kontroluje zwrot kosztów przejazdów dla członków Komisji,
g) wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego Komisji.
1.
2.
3.
4.
5.

§6
Stanowisko lub postanowienie Komisja podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na
posiedzeniu Komisji.
Do ważności stanowiska lub postanowienia wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu
osobowego Komisji.
W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego Komisji lub osoby
prowadzącej posiedzenie.
Do reasumpcji stanowiska lub postanowienia wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych
członków na posiedzeniu Komisji.
Stanowisko lub postanowienie zainteresowanym stronom przekazywane jest w formie pisemnej, a
podpisywane przez przewodniczącego Komisji lub upoważnionego członka Komisji oraz dyrektora
Biura Związku.

§7
1. Przewodniczący, w porozumieniu z sekretarzem i administratorem, przygotowuje projekt porządku
posiedzenia Komisji.
2. Porządek posiedzenia Komisji winien zawierać następujące punkty:
a) otwarcie posiedzenia;
b) sprawdzenie listy obecności;
c) sprawozdanie z działań podjętych po ostatnim posiedzeniu;
d) realizacja tematów ujętych w porządku dziennym posiedzenia;
e) inne sprawy;
f) ustalenie terminu następnego posiedzenia.
3. Członkowie Komisji mogą zgłosić propozycje dotyczące porządku posiedzenia administratorowi lub
sekretarzowi Komisji.
4. Co do zasady porzadek nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia.
5. Przewodniczący może zmodyfikować porzadek, jeżeli dana sprawa jest uznana za szczególnie pilną.
6. Posiedzenie Komisji odbywa się zgodnie z aktualnymi potrzebami nie mniej niż raz na kwartał.
§8
1. Z każdym posiedzeniu Komisji sekretarz lub administrator sporządza protokół.
2. Protokół winien zawierać:
a) datę, miejsce i czas posiedzenia;
b) wskazanie uczestników oraz nieobecnych;
c) przyjęty porządek obrad;
d) opis podjętych postanowień lub uzgodnionych działań;
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e) dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi za
wykonanie tych działań oraz ostatecznym terminem ich wykonania;
f) datę, miejsce i czas następnego posiedzenia;
g) podpisy przewodniczącego lub innej osoby prowadzącej posiedzenie i sekretarza lub osoby
sporządzającej protokół.
3. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Komisji.
4. Komisja jest uprawniona do wydawania komunikatów z zakresu swojej działalności.
§9
1. Komisja współpracuje z innymi organami statutowymi Pomorskiego ZPN.
2. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§ 10
Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania z wymaganym
profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem Pomorskiego ZPN, innymi przepisami
związkowymi oraz decyzjami organów statutowych.
§ 11
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 12
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 26.02.2018r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 25 Uchwała nr 334/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulaminie Komisji Grantowej
Pomorskiego ZPN.
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Komisji
Grantowej Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 334/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN.
REGULAMIN
KOMISJI GRANTOWEJ
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
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§1
Komisja Grantowa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją”, jest organem
wykonawczym Pomorskiego ZPN powołanym w celu przyjmowania, analizy oraz oceny wniosków,
składanych przez członków Pomorskiego ZPN w związku z organizacją różnego rodzaju piłkarskich
imprez sportowych.
§2
Działalność Komisji podlega bezpośrednio prezesowi Pomorskiego ZPN.
§3
1. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków, w liczbie
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, powołanych i odwoływanych przez Zarząd
Pomorskiego ZPN.
2. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby, nie karane prawomocnym wyrokiem Sądu, za
przestępstwa umyślne.
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
§4
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie konieczności, pod jego nieobecność,
wiceprzewodniczący.
2. W posiedzeniu Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura Związku
oraz inne zaproszone osoby, z głosem doradczym.
3. Przewodniczący reprezentowanie Komisję na zewnątrz oraz stosunku do innych organów
statutowych, jak i wobec osób trzecich w tym mediów, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom jak
również przedkłada Zarządowi Pomorskiego ZPN informacje i sprawozdania z działalności Komisji.
§5
Komisja grantowa ogłasza otwarte konkursy grantowe, w których określa kryteria uczestnictwa w
konkursie, w szczególności:
a) miejsce, termin i formę składania wniosków,
b) termin i tryb rozpatrzenia wniosków,
c) kryteria oceny wniosków,
d) sposób informowania o wynikach konkursu.
e) sposób rozliczania przyznanych środków.
§6
Komisja ma prawo zobowiązać organizatorów do przesłania relacji opatrzonej zdjęciami z
przeprowadzonych turniejów, celem wykorzystania ich na stronie internetowej Pomorskiego ZPN.
§7
1. Komisja ogłasza konkurs na wsparcie finansowe organizacji imprez piłkarskich cztery razy w roku zimowe, wiosenne, letnie i jesienne.
2. Za imprezy zimowe uważa się festyny, turnieje, konkursy itp. organizowane w terminie 01.01-31.03.
3. Za imprezy wiosenne uważa się festyny, turnieje, konkursy itp. organizowane w terminie 01.0430.06.
4. Za imprezy letnie uważa się festyny, turnieje, konkursy itp. organizowane w terminie 01.07-30.09.
5. Za imprezy jesienne uważa się festyny, turnieje, konkursy itp. organizowane w terminie 1.10-31.12.
§8
Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, Komisja może przyznać środki finansowe poza terminami
obligatoryjnymi oraz rozpatrzyć wnioski innych podmiotów działających na rzecz rozwoju dyscypliny
sportu piłka nożna.
§9
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1. Komisja grantowa ocenia wnioski pod względem formalnym oraz merytorycznym, przyznając środki
finansowe zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.
3. Komisja ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku w terminie 6 dni roboczych
od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Powyższe dotyczy tylko braków formalnych.
§ 10
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza sekretarz Komisji lub inny członek, a podpisuje
przewodniczący posiedzenia i sporządzający protokół .
3. Obsługę techniczno-organizacyjną działania Komisji zapewnia Biuro Pomorskiego ZPN.
4. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§ 11
1. Stanowisko lub postanowienie Komisja podejmowane jest zwykłą większością głosów obecnych na
posiedzeniu Komisji.
2. Do ważności stanowiska lub postanowienia wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu
osobowego Komisji.
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego Komisji lub osoby
prowadzącej posiedzenie.
4. Do reasumpcji stanowiska lub postanowienia wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych
członków na posiedzeniu Komisji.
5. Stanowisko lub postanowienie zainteresowanym stronom przekazywane są w formie pisemnej, a
podpisywane przez przewodniczącego Komisji lub upoważnionego członka Komisji oraz dyrektora
Biura Związku.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 13
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 26.02.2018r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 26 Uchwała nr 335/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulaminie Komisji ds.
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącym Komisji ds.
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 335/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN.
REGULAMIN
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKATACH PIŁKARSKICH
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej
„Komisją”, jest organem wykonawczym Pomorskiego ZPN powołanym do nadzoru i kontroli oraz
podejmowania i egzekwowania działań zapewniających bezpieczeństwo na meczach piłkarskich, jak
również dostosowania obiektów sportowych do wymogów obowiązujących przepisów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§2
Działalność Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich podlega bezpośrednio sekretarzowi
Zarządu Pomorskiego ZPN.
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej, do
prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez
Zarząd Pomorskiego ZPN.
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne.
Członkowie Komisji mają obowiązek potwierdzić pisemnie, w terminie 14 dni po ich powołaniu,
zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o niekaralności.
Komisja może powoływać Grupy Robocze jakie uzna za stosowne dla doskonalenia swojej
działalności.

§3
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom oraz
przedkłada Zarządowi Pomorskiego ZPN niezbędne informacje z działalności Komisji.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w terminach ustalonych przez przewodniczącego Komisji, nie
rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. Przewodniczący może w sprawach nagłych, wchodzących w zakres działalności Komisji,
podejmować decyzje jednoosobowo.
5. Decyzje podjęte w trybie w ust. 4 wymagają zajęcia stanowiska Komisji na najbliższym posiedzeniu.
§4
1. Stanowisko lub postanowienie Komisji zapada zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej
połowy członków Komisji, w tym przewodniczącego posiedzenia.
2. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosowania.
3. Członek Komisji nie bierze udziału w głosowaniu, jeżeli występuje jako zainteresowany w sprawie.
4. Głosy nieważne lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.
5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Do reasumpcji stanowiska lub postanowienia Komisji wymagana jest większość 2/3 głosów
obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
7. Stanowisko lub postanowienie zainteresowanym stronom ogłaszane jest na posiedzeniu lub
przekazywane w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazanie stanowiska lub postanowienia drogą
elektroniczną, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o ewentualnych środkach odwoławczych, a
podpisywane są przez przewodniczącego Komisji lub upoważnionego członka Komisji oraz
dyrektora Biura Związku.
§5
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Do zakresu działań i kompetencji Komisji należy:
a) nadzór i kontrola realizacji uchwał i postanowień władz oraz organów Związku, dotyczących
spraw bezpieczeństwa, porządku oraz bazy sportowej na obiektach piłkarskich na terenie
działania Pomorskiego ZPN,
b) sprawowanie kontroli organizacji meczów piłkarskich w zakresie ich zgodności z wymogami
bezpieczeństwa,
c) przedstawienie wniosków do Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN w sprawie
czasowego wyłączenia z użytkowania całości lub części obiektu piłkarskiego w przypadku
modernizacji lub przebudowy obiektu,
d) przedstawienie wniosków do Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN w sprawie
organizacji zawodów na całym obiekcie lub jego wydzielonej części bez udziału publiczności w
przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa,
e) prowadzenie obsad delegatów meczowych na zawody organizowane przez Pomorski ZPN,
f) analiza raportów delegatów meczowych i obserwatorów sędziów oraz sprawozdań sędziowskich
zawodów organizowanych przez Pomorski ZPN pod kątem organizacji zawodów, bezpieczeństwa
i porządku na obiektach piłkarskich,
g) wnioskowanie do właściwej Komisji Dyscyplinarnej w sprawach dotyczących uchybień
organizacyjnych i przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa w związku z zawodami
piłkarskimi,
h) współpraca z państwowymi i samorządowymi służbami zabezpieczającymi porządek i
bezpieczeństwo na obiektach piłkarskich,
i) współdziałanie w zakresie umocnienia bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich z organami
PZPN i Pomorskiego ZPN, a w szczególności Komisją Dyscypliną oraz Komisją ds. Licencji
Klubowych Pomorskiego ZPN, poprzez wzajemną wymianę informacji,
j) prowadzenie kursów i seminariów dla czynnych delegatów meczowych i kandydatów na
delegatów meczowych,
k) rekomendowanie Zarządowi Pomorskiego ZPN kandydatów na delegatów meczowych szczebla
centralnego oraz wnioskowanie o powołanie delegatów meczowych III i IV ligi oraz niższych klas
rozgrywkowych na określony sezon rozgrywek, według zasad ustalonych w załączniku do
niniejszego regulaminu,
l) organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych dla kierowników ds. bezpieczeństwa,
koordynatorów służb klubowych, stewardów, spikerów zawodów zaangażowanych przy
organizacji zawodów piłkarskich,
m) prowadzenie narad szkoleniowych z przedstawicielami klubów, właścicielami obiektów w
zakresie organizacji meczów oraz wymogów bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich,
n) opracowywanie projektów przepisów oraz wnioskowanie zmian w istniejących przepisach w
celu poprawy warunków bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich,
o) okresowe przekładanie Zarządowi Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków
odnoszących się do bezpieczeństwa, porządku na obiektach piłkarskich oraz bazy sportowej,
p) współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu, organizacjami pozarządowymi w
celu propagowania pozytywnych wzorców zachowania na obiektach piłkarskich,
q) realizacja innych zadań dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich zaleconych przez
Zarząd Pomorskiego ZPN.
§6
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokół sporządza sekretarz Komisji lub inny członek Komisji.
3. 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 sekretarzowi Zarządu
Pomorskiego ZPN oraz dyrektorowi Biura Związku.
4. Do obsługi Komisji dyrektor Biura wyznacza Administratora Komisji spośród pracowników Biura
Pomorskiego ZPN.
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5. Do zadań administratora należy przygotowanie i organizacja posiedzenia Komisji we współpracy z
przewodniczącym, wysyłanie zaproszeń na posiedzenie, przygotowywanie i wysyłanie dokumentacji
Komisji, nadzór płatności kosztów przejazdów dla członków Komisji, inne czynności zlecone przez
przewodniczącego.
6. Administrator jest osobą kontaktową dla członków Komisji.
7. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§7
W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura Związku
lub inne zaproszone osoby, z głosem doradczym.
§8
1. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w Komisjach ds. Bezpieczeństwa na
Obiektach Piłkarskich Podokręgów z zastrzeżeniem przepisów § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w
ramach określonych przez Zarząd zakresu uprawnień oraz na określonym uchwałą Walnego
Zgromadzenia terenie działania.
2. Do zakresu uprawnień i kompetencji Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Podokręgów należą uprawnienia wynikające z § 5 niniejszego Regulaminu z wyłączeniem przepisów
ust. e), ust. f), ust. j), ust k) i ust. l).
§9
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 10
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 26.02.2018r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Pomorskiego ZPN tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 27 Uchwała nr 336/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulaminie Komisji ds. Licencji
Klubowych Pomorskiego ZPN.
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Komisji ds.
Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 336/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN.
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REGULAMIN
KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
1. Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją”, jest
organem jurysdykcyjnym Pomorskiego ZPN realizującym procedurę licencyjną dla klubów
występujących w III lidze i niższych klasach rozgrywkowych piłki nożnej.
2. Komisja działa na podstawie Statutu Pomorskiego ZPN oraz właściwych uchwał Zarządu PZPN,
Pomorskiego ZPN oraz niniejszego Regulaminu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§2
Działalność Komisji ds. Licencji Klubowych podlega bezpośrednio sekretarzowi Zarządu
Pomorskiego ZPN.
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej, do
prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków.
Przewodniczący oraz członkowie Komisji powoływani i odwoływani są przez Zarząd Pomorskiego
ZPN na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN.
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji
niezależności zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym PZPN.
Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne.
Członkowie Komisji mają obowiązek potwierdzić pisemnie, w terminie 14 dni po ich powołaniu,
zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz złożyć oświadczenie o niekaralności.
Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami klubu podlegającego procedurze
licencyjnej nie mogą wchodzić w skład Komisji.
§3

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja:
a) określa tryb swojej pracy,
b) wyznacza harmonogram prac.
2. Przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy PZPN.
§4
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 rozgrywkowej.
2. Wizytowanie klubów objętych procedurą licencyjną.
3. Wydawanie orzeczeń w formie decyzji w przedmiocie przyznania licencji.
4. Wydawanie orzeczeń w formie decyzji 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
wynikających z zakresu działania Komisji.
7. Organizowanie narad i szkoleń dla klubów podlegających procedurze licencyjnej.
8. Publikowanie z prac i działalności Komisji stosownych komunikatów.
9. Organizowanie przeglądów i weryfikacji obiektów piłkarskich poprzez powołanie zespołów
odpowiedzialnych za przegląd i weryfikację boisk oraz prowadzenie ich rejestru z wykorzystaniem
systemu ekstranet, po wdrożeniu przez PZPN odpowiednich modułów.
§5
1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 4 pkt. 1 lub załączone do niego dokumenty zostały sformułowane
nieprawidłowo lub zaszły braki formalne, bądź merytoryczne nie pozwalające na końcowe
rozpatrzenie sprawy Komisja wzywa Klub do poprawienia, uzupełnienia lub dostarczenia
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brakujących dokumentów w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący
przedstawia istniejącą dokumentację Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN celem
merytorycznego jej rozpatrzenia.
2. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 1 wywołuje skutki od
momentu jego złożenia.
§6
1. Komisja doręcza Wnioskodawcy decyzję w przedmiocie nadania lub odmowy nadania licencji wraz z
uzasadnieniem ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji.
2. Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN w sprawie odmowy przyznania licencji jest
uzasadniana z urzędu.
§7
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie konieczności, pod jego nieobecność lub z powodu
konfliktu interesów, wyznaczony wiceprzewodniczący.
2. Do kompetencji przewodniczącego Komisji w szczególności należy:
a) przygotowywanie, wspólnie z sekretarzem Komisji, posiedzeń Komisji,
b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
c) opracowanie planu pracy Komisji,
d) wyznaczenie zespołów roboczych (weryfikatorów wniosków licencyjnych),
e) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem procedury licencyjnej,
f) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzeń ,
g) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,
h) podejmowanie decyzji jednoosobowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sprawach
nagłych, nie wchodzących w zakres orzeczniczy,
i) wnioskowanie do Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawach dotyczących Komisji,
j) reprezentowanie Komisji w relacjach z Komisją Odwoławczą ds. Licencji Klubowych
Pomorskiego ZPN oraz Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN i innymi organami
statutowymi, jak i wobec osób trzecich,w tym mediów.
3. Sekretarz Komisji wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji, a w szczególności:
a) wraz z przewodniczącym przygotowuje i organizuje posiedzenia Komisji,
b) w uzgodnieniu z przewodniczącym powiadamia członków o terminach posiedzeń Komisji,
c) odpowiada za bieżące sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
d) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji,
e) wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego Komisji.
4. Do zabezpieczenia od strony techniczno-administracyjnej prac Komisji dyrektor Biura Pomorskiego
ZPN wyznacza pracownika do zadań, którego należy w szczególności:
a) zabezpieczenie od strony technicznej posiedzeń Komisji,
b) funkcjonuje jako osoba kontaktowa w sprawach licencyjnych,
c) wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego Komisji.
5. W posiedzeniach Komisji mogą, do czasu rozpoczęcia głosowań, uczestniczyć zaproszeni goście.
6. Decyzje podjęte w trybie w ust. 2 pkt. h) niniejszego paragrafu wymagają zajęcia stanowiska przez
Komisję na najbliższym posiedzeniu plenarnym.
§8
1. Decyzje lub postanowienia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na
posiedzeniu Komisji.
2. Do ważności decyzji lub postanowień wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu
osobowego Komisji.
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego Komisji lub osoby
prowadzącej posiedzenie.
4. Do reasumpcji decyzji lub postanowienia wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na
posiedzeniu członków Komisji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu
działalności Komisji, decyzje lub postanowienia mogą być podejmowane przy wykorzystaniu
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środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja lub postanowienie jest ważne,
gdy każdy członek Komisji został powiadomiony o treści projektu decyzji lub postanowienia poprzez
przesłanie na wskazany uprzednio przez niego adres poczty email. Decyzja lub postanowienie
podejmowane przez Komisję w opisanym trybie uznaje się za podjętą jeśli co najmniej połowa
członków Komisji zagłosuje za podjęciem danej decyzji lub postanowienia.
§9
Komisja może korzystać z pomocy ekspertów w zakresie konsultacji dotyczącej poszczególnych
kryteriów licencyjnych.
§ 10
1. Posiedzenia Komisji są niejawne.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza sekretarz, inny członek
Komisji lub pracownik Biura Pomorskiego ZPN.
3. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca protokół.
§ 11
1. Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania zgodnie z
wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością.
2. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość,
bezstronność oraz lojalność wobec Pomorskiego ZPN.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, potwierdzają pisemnie, iż zapoznały się z aktualnie obowiązującymi
przepisami licencyjnymi.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 13
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 26.02.2018r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN
tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
- 28 Uchwała nr 337/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulaminie Komisji Odwoławczej ds.
Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
III.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Komisji
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 337/Z/2018 z dnia 26.02.2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.
REGULAMIN
KOMISJI ODWOŁAWCZEJ DS. LICENCJI KLUBOWYCH
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
1. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej
„Komisją” jest organem jurysdykcyjnym Pomorskiego ZPN, powołanym do rozpatrywania odwołań
klubów od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN, w sprawie odmowy przyznania
licencji uprawniającej kluby Pomorskiego ZPN do udziału w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo
III i IV ligi oraz niższych klasach rozgrywkowych.
2. Komisja działa na podstawie Statutu Pomorskiego ZPN, właściwych uchwał Zarządu PZPN i
Pomorskiego ZPN oraz niniejszego regulaminu.
§2
1. Działalność Komisji podlega bezpośrednio prezesowi Pomorskiego ZPN.
2. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej, do
prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków.
3. Przewodniczący oraz członkowie Komisji powoływani i odwoływani są przez Zarząd Pomorskiego
ZPN na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN.
4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
5. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności, niezależności
zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym PZPN.
6. Członkowie Komisji mają obowiązek potwierdzić pisemnie, w terminie 14 dni po ich powołaniu,
zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz złożyć oświadczenie o niekaralności.
7. Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami klubu podlegającego procedurze
licencyjnej nie mogą wchodzić w skład Komisji.
§3
1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz i jest upoważniony do przedstawiania jej
stanowiska wobec innych organów statutowych Pomorskiego ZPN.
§4

Do zakresu działania Komisji należy:
a) przyjmowanie, analizowanie i weryfikowanie od strony formalno-prawnej wniosków
odwoławczych od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN jako organu
pierwszej instancji.
b) podejmowanie decyzji w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania licencji w trybie
odwoławczym.
c) stosowanie sankcji dyscyplinarnych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym
zakresie.
d) okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach
procedury licencyjnej.
e) współpraca z pozostałymi Komisjami Pomorskiego ZPN.
f) publikowanie z prac i działalności Komisji stosownych komunikatów.
g) prowadzenie dokumentacji Komisji.
§5
Tryb pracy oraz przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy PZPN.
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§6
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę bieżących potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje i im przewodniczy przewodniczący Komisji.
3. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzeniu Komisji przewodniczy wiceprzewodniczący.
1.
2.
3.
4.

§7
Decyzje lub postanowienia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
Dla ważności decyzji lub postanowienia wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków
Komisji.
Do reasumpcji decyzji lub postanowienia wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na
posiedzeniu członków Komisji.

§8
1. Posiedzenia Komisji są niejawne.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza sekretarz, inny członek
Komisji lub pracownik Biura Pomorskiego ZPN.
3. Protokół podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca
protokół.
§9
1. Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania zgodnie z
wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością.
2. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość,
bezstronność oraz lojalność wobec Pomorskiego ZPN.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, potwierdzają pisemnie, iż zapoznały się z aktualnie obowiązującymi
przepisami licencyjnymi.
§ 10
1. W trakcie działalności regulaminowej Komisja korzysta z administracyjnej i technicznej pomocy
pracowników Biura Związku.
2. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§ 11
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 12
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 26.02.2018r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych
Pomorskiego ZPN tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski
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