REGULAMIN
KOMISJI ODWOŁAWCZEJ
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie § 49 Statutu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej uchwalił regulamin Komisji Odwoławczej
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej o następującej treści.
§1
Komisja
Odwoławcza
Zachodniopomorskiego
Związku
Piłki
Nożnej
[dalej: Komisja Odwoławcza] jest organem dyscyplinarnym drugiej instancji
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej [dalej: ZZPN].
§2
Komisja Odwoławcza działa w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny PZPN, Statut
ZZPN oraz niniejszy regulamin, jak również inne regulacje wewnątrzzwiązkowe.
Przy orzekaniu Komisja Odwoławcza uwzględnia również przepisy prawa
powszechnego.
§3
Wszyscy członkowie ZZPN oraz pozostałe organy ZZPN obowiązane są udzielać
Komisji Odwoławczej wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie koniecznym do
realizacji powierzonych jej zadań.
§4
1. Komisja Odwoławcza jest właściwa w zakresie rozpoznawania środków
odwoławczych od decyzji i innych orzeczeń:
a. Wydziału Dyscypliny ZZPN;
b. Wydziału Gier i Ewidencji ZZPN.
2. Komisja Odwoławcza jest również właściwa do wykonywania innych zadań
przewidzianych w sposób wyraźny bądź dorozumiany w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN lub
Statucie ZZPN, bądź innych aktach prawa
wewnątrzzwiązkowego.
§5
Członkowie Komisji Odwoławczej w zakresie orzekania w sprawach wskazanych w
§4 niniejszego regulaminu podlegają wyłącznie przepisom prawa.
§6
1. Członkowie Komisji Odwoławczej obowiązani są chronić swą niezależność, a
także dbać o dobre imię ZZPN.
2. Wywieranie jakichkolwiek nacisków na członków Komisji Odwoławczej w
zakresie wykonywanych przez nich obowiązków jest niedopuszczalne.
§7
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1. Komisja Odwoławcza składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza oraz 4 członków [dalej łącznie: Członkowie Komisji Odwoławczej].
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz są powoływani i
odwoływani uchwałą Zarządu ZZPN.
3. Pozostali czterej Członkowie Komisji Odwoławczej, o których mowa w ust. 1
powyżej są powoływani i odwoływani uchwałą Prezydium Zarządu ZZPN.
1.
2.

3.

4.

§8
Wszyscy Członkowie Komisji Odwoławczej powoływani są na okres wspólnej
kadencji wynoszącej 4 lata.
Kadencja Członka Komisji Odwoławczej nie może jednak trwać dłużej niż
kadencja odpowiednio Zarządu ZZPN albo Prezydium ZZPN, które powołały
danego członka Komisji Odwoławczej.
Wygaśnięcie mandatu Członka Komisji Odwoławczej powodują:
a. śmierć;
b. upływ okresu kadencji;
c. rezygnacja;
d. odwołanie uchwałą organu uprawnionego do powołania danego Członka
Komisji Odwoławczej;
e. odpowiednio upływ kadencji Zarządu ZZPN albo Prezydium Zarządu ZZPN.
Mandat Członka Komisji Odwoławczej powołanego przed upływem danej
kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
Członków Komisji Odwoławczej.

§9
1. Komisja Odwoławcza realizuje swoje zadania również w sytuacji kiedy jej
liczebność spadnie poniżej liczby wskazanej w §7 niniejszego regulaminu, o ile
mandaty Członka Komisji Odwoławczej posiada przynajmniej Przewodniczący
albo Wiceprzewodniczący i 2 innych Członków Komisji Odwoławczej.
2. W przypadku niepełnej obsady Komisji Odwoławczej, organy wskazane w §7
niniejszego regulaminu obowiązane są uzupełnić skład Komisji Odwoławczej w
terminie 3 tygodni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało ubytek w
liczbie Członków Komisji Odwoławczej.
1.

2.
3.
4.

§10
Komisja Odwoławcza orzeka w trzyosobowych składach orzekających pod
przewodnictwem
Przewodniczącego
Komisji
Odwoławczej
albo
Wiceprzewodniczącego Komisji Odwoławczej, bądź innego Członka Komisji
Odwoławczej wskazanego przez Przewodniczącego Komisji Odwoławczej [dalej:
Przewodniczący Składu Orzekającego].
Członków Komisji Odwoławczej przydziela się do poszczególnych składów
orzekających na mocy decyzji Przewodniczącego Komisji Odwoławczej.
W ramach każdego składu orzekającego Przewodniczący wyznacza
sprawozdawcę do referowania danej sprawy przed Komisją Odwoławczą.
W sprawach wyjątkowo zawiłych Przewodniczący Komisji Odwoławczej może
zdecydować o rozpoznaniu sprawy w pełnym składzie Komisji Odwoławczej
pod swoim przewodnictwem.
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§11
1. Pracami Komisji Odwoławczej kieruje Przewodniczący Komisji Odwoławczej.
2. Komisja Odwoławcza wobec innych organów ZZPN reprezentowana jest przez
Przewodniczącego Komisji Odwoławczej.
3. Przewodniczący Komisji Odwoławczej ma prawo udziału w posiedzeniach
organów ZZPN z głosem doradczym.
4. O ile Regulamin Dyscyplinarny PZPN, Statut ZZPN oraz niniejszy regulamin nie
stanowią inaczej, Przewodniczący Komisji Odwoławczej jest uprawniony i
zobowiązany do podejmowania wszelkich czynności mających na celu
zapewnienie Komisji Odwoławczej możliwości realizacji zadań, do których
została powołana.
§12
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Przewodniczący Komisji Odwoławczej nie może
realizować swoich zadań, w jego zastępstwie uprawnienia i obowiązki
Przewodniczącego Komisji Odwoławczej realizuje Wiceprzewodniczący Komisji
Odwoławczej.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

§13
Posiedzenie Komisji Odwoławczej zwoływane jest przez Przewodniczącego
Składu Orzekającego, za pośrednictwem listów poleconych lub poczty e-mail,
wysłanych co najmniej 3 dni przed odbyciem się posiedzenia Komisji
Odwoławczej.
W przypadkach szczególnych, dotyczących spraw, których rozpatrzenie musi
nastąpić niezwłocznie, Przewodniczący Składu Orzekającego może zwołać
posiedzenie Komisji Odwoławczej na co najmniej 24 godziny przed odbyciem się
posiedzenia Komisji Odwoławczej.
O ile Przewodniczący Komisji Odwoławczej lub Przewodniczący Składu
Orzekającego nie postanowi inaczej, z każdego posiedzenia Komisji
Odwoławczej, zwoływanego w jakiejkolwiek sprawie, sporządzany jest protokół.
Protokół może zostać sporządzony w formie pisemnej lub w formie nagrania
dźwięku, wedle wyboru Przewodniczącego Komisji Odwoławczej lub
Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Sekretarz sprawuje nadzór nad sporządzaniem protokołów posiedzeń Komisji
Odwoławczej oraz składów orzekających Komisji Odwoławczej..
Jeżeli Sekretarz Komisji Odwoławczej nie został wyznaczony do danego składu
orzekającego wszelka dokumentacja dotycząca rozpoznawanej przez taki skład
sprawy sporządzana jest przez członka składu wskazanego przez
Przewodniczącego Komisji Odwoławczej.
Biuro ZZPN obowiązane jest prowadzić ewidencję wymierzonych kar, dbać o
należytą archiwizację orzeczeń Komisji Odwoławczej oraz wszelkiej innej
niezbędnej dokumentacji.
Jeżeli Sekretarz z jakichkolwiek powodów nie może wykonywać swoich
obowiązków Przewodniczący Komisji Odwoławczej powierza jego zadania
innemu Członkowi Komisji Odwoławczej.
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§14
1. Członek Komisji Odwoławczej nie może uczestniczyć w rozpoznawaniu:
a. spraw, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku
prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
b. sprawy swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do
drugiego stopnia;
c. spraw osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
d. spraw, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego
orzeczenia.
2. W przypadku zajścia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 1, Członek
Komisji Odwoławczej obowiązany jest wyłączyć się z rozpoznawania sprawy
zgłaszając ten fakt Przewodniczącemu Komisji Odwoławczej, który obowiązany
jest wskazać zastępcę takiego Członka ZZPN. W przypadku gdy przesłanki
wyłączenia się zachodzą po stronie Przewodniczącego ZZPN zgłasza on ten fakt
Wiceprzewodniczącemu, który dokonuje wyboru zastępcy.
§15
Uchwały Komisji Odwoławczej w sprawach innych niż orzecznictwo w sprawach
dyscyplinarnych zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
obecnych na, posiedzeniu Członków Komisji Odwoławczej, zwołanym w tym celu
przez Przewodniczącego Komisji Odwoławczej. W przypadku równej ilości głosów
decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Odwoławczej.
§16
Od decyzji albo innego orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny pierwszej
instancji wskazany w §4 niniejszego regulaminu stronie niezadowolonej z
rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej, chyba że
postanowienia przepisów określonych w § 2 powyżej stanowią inaczej.
§17
1. Odwołanie od decyzji albo innego orzeczenia organu dyscyplinarnego pierwszej
instancji winno być składane na piśmie w siedzibie ZZPN, listem poleconym lub
pocztą elektroniczną w terminie:
a) 7 dni w przypadku orzeczenia Wydziału Dyscypliny ZZPN,
b) 3 dni w przypadku orzeczenia Wydziału Gier i Ewidencji ZZPN,
licząc od dnia, w którym strona została powiadomiona o rozstrzygnięciu
sprawy.
2. Odwołanie, o którym mowa w §17 ust. 1 powyżej powinno zawierać wskazanie
kontaktowego adresu e-mail strony odwołującej się od decyzji albo innego
orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny pierwszej instancji wskazany w
§4 niniejszego regulaminu.
3. Korespondencja w sprawie może być przekazywana przez Komisję Odwoławczą
za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli przyczyni się to do usprawnienia
toku postępowania, na adres e-mail podany przez stronę lub innego uczestnika
postępowania lub na inny, znany ZZPN, adres e-mailowy strony lub innego
uczestnika postępowania.
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3a. W przypadku posiedzenia prowadzonego w trybie określonym w art. 21 ust. 1b
niniejszego regulaminu wszelka korespondencja prowadzona jest za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Organ pierwszej instancji niezwłocznie przedstawia Komisji Odwoławczej
odwołanie strony wraz z pełnymi aktami sprawy.
§18
1. Rozpoznanie odwołania uzależnione jest od wpłacenia w terminie, o którym
mowa w §17 niniejszego regulaminu kaucji w wysokości wskazanej w przepisach
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN lub innych aktach prawa związkowego.
2. Zwrot kaucji następuje jedynie w przypadkach uwzględnienia odwołania w
całości.
1.

2.
1.

2.
3.

4.
5.

§19
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN lub innych aktach prawa związkowego odwołanie złożone po upływie
terminu wskazanego w §17 niniejszego regulaminu lub w tym czasie nie
opłacone w pełnej wysokości nie podlega rozpoznaniu.
Ciężar przedstawienia dowodu zachowania terminu ciąży na nadawcy pisma.
§20
Odwołanie powinno zawierać przynajmniej oznaczenie skarżonego orzeczenia,
uzasadnienie, dowody oraz wniosek o uchylenie albo zmianę tego orzeczenia w
całości albo w części.
Ciężar dowodu spoczywa na stronie, która wywodzi z niego skutki prawne.
Strona wnosząca o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka, który nie
jest sędzią piłkarskim, obserwatorem lub delegatem, jest obowiązana zapewnić
stawiennictwo świadka na posiedzeniu pod rygorem pominięcia wniosku
dowodowego.
Strony oraz uczestnicy zobowiązani są aktywnie współpracować w ustalaniu
faktów.
W przypadku braku współpracy stron, niezgłoszenia wniosków dowodowych
przez strony, niemożności przesłuchania strony lub świadka w terminie
posiedzenia, Komisja Odwoławcza orzeka na podstawie posiadanego materiału
procesowego.

§21
1. Po otrzymaniu odwołania wraz z aktami sprawy Przewodniczący Składu
Orzekającego, któremu przekazano sprawę do rozpoznania wyznacza termin
posiedzenia, na które wzywa skarżącą stronę oraz przedstawiciela organu
związkowego określonego w § 4 powyżej, który wydał kwestionowane
orzeczenie.
1b. Na wniosek, którejkolwiek ze stron lub z urzędu Przewodniczący może zarządzić
przeprowadzenie posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Przewodniczący może określić warunki
techniczne i organizacyjne przeprowadzenia posiedzenia, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym.
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2. Niestawiennictwo, z jakichkolwiek przyczyn, osób wezwanych na posiedzenie
składu orzekającego Komisji Odwoławczej nie tamuje rozpoznania sprawy.
3. W posiedzeniu Komisji Odwoławczej do czasu rozpoczęcia narady przez Komisją
Odwoławczą, ma prawo wziąć udział skarżący, jego pełnomocnik, przedstawiciel
organu związkowego, o którym mowa w § 4 powyżej oraz inne osoby
dopuszczone
przez
Przewodniczącego
Komisji
Odwoławczej
lub
Przewodniczącego Składu Orzekającego do udziału w sprawie lub posiedzeniu.
4. O odmowie dopuszczenia do udziału w posiedzeniu osób innych niż określone w
ust. 3 decyduje Przewodniczący Komisji Odwoławczej lub Przewodniczący
Składu Orzekającego.
§22
Strona wnosząca środek odwoławczy może być reprezentowana przed Komisją
Odwoławczą przez ustanowionego pisemnie pełnomocnika, którym może być
adwokat, radca prawny, licencjonowany menedżer ds. piłkarzy, przedstawiciel
klubu, w szczególności pracownik klubu, a w przypadku gdy sprawa dotyczy osoby
fizycznej, osoba dla niej bliska obeznana ze stanem sprawy.
§23
W trakcie posiedzenia składu orzekającego Komisji Odwoławczej strona może
uzupełnić ustnie wnioski i twierdzenia zawarte w odwołaniu od skarżonego
orzeczenia.
§24
1. Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu sprawy może:
a. oddalić odwołanie od orzeczenia organu pierwszej instancji w całości lub w
części jako bezzasadne lub złożone przez osobę nieuprawnioną;
b. zmienić zaskarżone orzeczenie organu pierwszej instancji w całości lub w
części i orzec co do istoty sprawy;
c. uchylić zaskarżone orzeczenie organu pierwszej instancji w całości lub w
części i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ
pierwszej instancji;
d. uchylić zaskarżone orzeczenie organu pierwszej instancji w całości i
postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone orzeczenie w części i w tym
zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, bądź orzec co do
istoty sprawy;
e. umorzyć postępowania odwoławcze;
2. Orzeczenia wymienione w ust.1 powyżej są ostateczne i natychmiast wykonalne.
§25
1. Komisja Odwoławcza wydaje orzeczenie po rozpoznaniu sprawy i niejawnej
naradzie składu orzekającego. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad
mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia oraz
spisanie sentencji wyroku.
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2. Przewodniczący Składu Orzekającego zbiera głosy Członków Komisji
Odwoławczej według ich wieku, poczynając od najmłodszego, sam zaś głosuje
ostatni.
3. Rozstrzygnięcie zapada większością głosów.
4. Członek Komisji Odwoławczej, który przy głosowaniu nie zgodził się z
większością, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i
obowiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisaniem uzasadnienia.
5. Sentencję orzeczenia podpisuje cały skład orzekający.
§26
1. Ogłoszenie sentencji dokonuje w sposób jawny Przewodniczący Składu
Orzekającego bezpośrednio po zakończeniu narady składu orzekającego Komisji
Odwoławczej.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych ogłoszenie orzeczenia może być
odroczone na okres do 2 tygodni, o czym zostaje powiadomiona strona i organ,
który wydał skarżone orzeczenie.
§27
1. Skład orzekający Komisji Odwoławczej sporządza uzasadnienie wydanego przez
siebie orzeczenia w terminie 14 dni od jego ogłoszenia, doręczając je
niezwłocznie stronom oraz organowi, który wydał skarżone orzeczenie.
2. Jeżeli złożona skarga kasacyjna od orzeczenia wydanego przez Komisję
Odwoławczą jest oczywiście uzasadniona, organ, który wydał zaskarżone
orzeczenie może na posiedzeniu niejawnym uchylić zaskarżone orzeczenie i w
miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego orzeczenia
przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.
3. O wpłynięciu skargi kasacyjnej Przewodniczący Składu Orzekającego Komisji
Odwoławczej,
który
wydał
zaskarżone
orzeczenie
zawiadamia
Przewodniczącego Komisji Odwoławczej doręczając mu jej odpis nie później niż
w terminie 3 dni od jej otrzymania.
§28
Zarząd ZZPN, na wniosek Przewodniczącego Komisji Odwoławczej przeprowadza
wykładnię oraz interpretację poszczególnych, wskazanych we wniosku, przepisów
niniejszego regulaminu.
§29
Działalność Komisji Odwoławczej od strony administracyjno-technicznoorganizacyjnej zapewnia Biuro ZZPN.
§30
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają
bezpośrednio przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz statutu ZZPN i
odpowiednich regulaminów rozgrywek PZPN i ZZPN.
3.

§31
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r. na podstawie
uchwały Zarządu ZZPN nr Z/2018/12/04 z dnia 14 grudnia 2018r.
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4.

Do spraw wszczętych przed organem pierwszej instancji przed wejściem w życie
niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.
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