
REGULAMIN  

WYDZIAŁU DYSCYPLINY ZZPN 

 

I. Zasady ogólne 

§ 1 

Wydział Dyscypliny (dalej Wydział) Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej (dalej 

ZZPN), jest jurysdykcyjnym organem dyscyplinarnym ZZPN, powołanym do sprawowania 

orzecznictwa dyscyplinarnego w stosunku do członków władz (organów) ZZPN, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego, menedżerów d.s. piłkarzy, 

licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów, działaczy 

piłkarskich, klubów piłkarskich oraz innych podmiotów, podlegających jurysdykcji Wydziału 

Dyscypliny Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej na podstawie Regulaminu 

Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej lub innych przepisów, obowiązujących w 

Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej. 

§ 2 

1. Wydział w orzekaniu jest niezawisły, a jego członkowie niezależni i podlegają jedynie 

regulaminowi.  

2. Rozpoznając sprawę Wydział ocenia zgromadzony materiał dowodowy swobodnie, na 

podstawie zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia 

życiowego. 

§3 

Członkowie Wydziału zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje uzyskane w 

związku z pełnieniem przez nich funkcji, w szczególności treść narady i głosowania. Nie 

dotyczy to sentencji rozstrzygnięcia, jego motywów i uzasadnienia. 

§4 

Członkowie Wydziału wykonują swoje obowiązki osobiście. 

§ 5 

Wszystkie podmioty, pozostające w strukturach ZZPN są obowiązane do udzielania 

pomocy Wydziałowi w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego lub 

dyscyplinarnego, w szczególności obowiązane są w wyznaczonym terminie złożyć wyjaśnienia 

oraz przedstawić posiadane dowody. 

 

 

 



II. Kompetencje Wydziału Dyscypliny 

§ 6 

1. Wydział orzeka w sprawach przewinień dyscyplinarnych, określonych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN oraz w innych aktach prawa związkowego ZZPN. 

2. Właściwość rzeczową i funkcjonalną Wydziału w zakresie sprawowania władztwa 

jurysdykcyjnego określa Statut ZZPN oraz Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 7 

1. W razie stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego 

poważnych uchybień w działalności podmiotu, pozostającego w strukturach ZZPN w 

zakresie przestrzegania prawa związkowego, etyki lub współzawodnictwa sportowego 

w polskiej piłce nożnej, w tym w razie stwierdzenia zagrożeń dotyczących zjawiska 

korupcji, ksenofobii, rasizmu, chuligaństwa, bezpieczeństwa imprez piłkarskich, 

Wydział zawiadamia o dostrzeżonych uchybieniach właściwy organ, w szczególności 

Zarząd bądź Prezydium ZZPN. 

2. Zarząd ZZPN może powołać na wniosek Przewodniczącego Wydziału spośród 

członków Wydziału pełnomocnika do spraw współpracy z organami prokuratury i 

policji prowadzącymi postępowania w sprawach dotyczących korupcji i innych form 

oszustwa sportowego. 

 

§ 8 

Pisma, opracowania oraz komunikaty wydawane przez Wydział podpisywane są przez 

Przewodniczącego albo upoważnionego przez niego członka Wydziału. 

 

III. Skład Wydziału Dyscypliny 

§ 9 

1. Wydział dyscypliny Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej składa się z 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i 2-4 członków. 

2. Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz pozostałych Członków Wydziału powołuje i 

odwołuje Zarząd ZZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału. 

§ 10 

1. Przewodniczący kieruje pracami Wydziału, w szczególności ustala organizację pracy 

Wydziału oraz podział zadań między poszczególnymi członkami. Decyzje 

Przewodniczącego w zakresie pracy wydziału, jak również wydawane w toku 

prowadzonego postępowania, jeżeli dotyczą kwestii porządkowych zapadają w formie 

zarządzenia i nie podlegają zaskarżeniu.  

2. Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, w tym przed organami władzy 

publicznej. 



3. Przewodniczący może upoważnić innego członka Wydziału do reprezentowania 

Wydziału na zewnątrz w określonych sprawach. 

4. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego w razie jego nieobecności. Ilekroć 

w regulaminie jest mowa o Przewodniczącym, rozumie się przez to także 

Wiceprzewodniczącego, zastępującego Przewodniczącego. 

5. Jeżeli Wiceprzewodniczący nie może zastępować Przewodniczącego, obowiązki 

Przewodniczącego pełni w powierzonym zakresie członek Wydziału wyznaczony przez 

Przewodniczącego. Pkt 4 zd. 2 stosuje się odpowiednio.     

 

IV. Posiedzenia Wydziału Dyscypliny 

§ 11 

1. Wydział orzeka na posiedzeniach. Posiedzenia są jawne jedynie dla stron 

postępowania, z zastrzeżeniem § 13. 

2. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Wydziału, udziela głosu 

stronom, wyznacza kolejność zadawania pytań oraz uchyla pytania, niemające 

znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.  

3. O ile Przewodniczący nie postanowi inaczej, posiedzenia Wydziału zwoływane są raz 

w tygodniu, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. Przewodniczący z 

ważnej przyczyny może zwołać posiedzenie w każdym czasie.  

4. Posiedzenia Wydziału odbywają się w siedzibie ZZPN lub w innym miejscu wskazanym 

w zawiadomieniu.  

5. W sprawach poza orzeczniczych, niecierpiących zwłoki, Przewodniczący może 

podejmować decyzję jednoosobowo, informując na najbliższym posiedzeniu o jej 

treści Wydział, który musi zająć stanowisko w tej sprawie. 

 

§ 12 

1. Przewodniczący z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy lub z innej ważnej 

przyczyny może zarządzić sporządzenie protokołu, stenogramu lub nagrania audio 

i/lub wizualnego z posiedzeniu Wydziału lub części posiedzenia. 

2. Protokół podpisuje protokolant. 

3. Protokolanta, o ile nie jest nim Sekretarz, wyznacza Przewodniczący. 

§ 13 

W posiedzeniach Wydziału mogą uczestniczyć z urzędu: wyznaczeni przez Prezesa 

Zarządu ZZPN członkowie Zarządu ZZPN, Komisji Rewizyjnej, a także inne osoby zaproszone 

przez Przewodniczącego. 

 

 

 



V. Orzeczenia 

§ 14 

1. Wydział rozpoznaje sprawę i orzeka w pełnym składzie.  

2. Przez pełny skład rozumie się co najmniej trzech Członków, w tym Przewodniczącego. 

3. Orzeczenia Wydziału podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Orzeczenia kończące sprawę Przewodniczący ogłasza przez odczytanie sentencji, a ich 

odpisy po sporządzeniu uzasadnienia doręcza się stronom postępowania wraz z 

pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania. Uzasadnienie sporządza się 

w ciągu 7 dni od ogłoszenia postanowienia. 

5. Jeżeli na posiedzeniu obecna jest strona, wygłasza się zwięźle motywy 

rozstrzygnięcia. 

6. Orzeczenia podpisywane są na oryginale przez Przewodniczącego Wydziału i 

przechowywane w dokumentacji Wydziału Dyscypliny. 

7. Odwołania od orzeczeń składa się w terminie 7 dni do Komisji Odwoławczej ZZPN. 

8. Z zastrzeżeniem pkt. 9, odwołania od orzeczeń Wydział przekazuje Komisji 

Odwoławczej wraz z aktami sprawy. Do akt sprawy Wydział może dołączyć wyrażone 

na piśmie umotywowane stanowisko, co do zasadności złożonego odwołania. 

9. W razie wniesienia odwołania, Wydział może je rozpoznać we własnym zakresie 

uwzględniając je w całości lub w części, o ile orzeka w składzie tożsamym liczebnie. 

Od wydanego w ten sposób orzeczenia służy odwołanie na zasadach ogólnych. 

VI. Wyłączenie członka wydziału od rozpoznania sprawy 

§ 15 

1. Członek Wydziału podlega z mocy regulaminu wyłączeniu od rozpoznania sprawy, 

jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 

2. Wyłączenie członka Wydziału od rozpoznania sprawy stwierdza zarządzeniem 

Przewodniczący.  

3. Wyłączenie Przewodniczącego na jego wniosek stwierdza zarządzeniem pełen skład 

pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego, a w braku takiej możliwości pod 

przewodnictwem członka Wydziału wyznaczonego przez Przewodniczącego. 

4. Wyłączenie członka Wydziału od rozpoznania sprawy nie pozbawia go możliwości 

udziału w składzie, o który mowa w pkt. 3.   

 

VII. Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Dyrektor Biura ZZPN może wyznaczyć spośród pracowników Biura osobę, do bieżącej 

obsługi prac Wydziału. 

2. Osoba ta jest odpowiedzialna m.in. za sporządzanie protokołów z posiedzeń 

Wydziału, prowadzi dokumentację i akta Wydziału oraz upoważniona jest do 



składania – z wyłączeniem orzeczeń Wydziału – podpisów w zastępstwie 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Wydziału. 

§ 17 

1. Za udział w pracach Wydziału jej Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

2. W przypadku posiedzeń odbywanych poza siedzibą ZZPN Członkom Wydziału 

przysługuje zwrot kosztów związanych z dojazdem. 

§ 18 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ZZPN. 


