Uchwała Nr 50/11/20/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 9.11.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Związkowej Komisji Odwoławczej
Śl. ZPN
Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku
Piłki Nożnej postanawia:
1. Zatwierdzić Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Związkowej Komisji Odwoławczej
i Prezesowi Śl. ZPN.
3. Traci moc uchwała Zarządu nr 77/2017/Z z dnia 24.10.2017 r. wraz z późniejszymi
zmianami.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
(-) Henryk Kula
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Załącznik do Uchwały Zarządu Śl. ZPN
nr 50/11/20/Z z dnia 9.11.2020 r.

REGULAMIN
Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Na podstawie § 30 ust. 5 Statutu Śl. ZPN, postanawia się, co następuje:

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1

Związkowa Komisja Odwoławcza (ZKO) jest organem Śląskiego Związku Piłki Nożnej,
działającym na podstawie Statutu Śl. ZPN i niniejszego regulaminu, zatwierdzonego przez
Zarząd, a także w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej,
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN.
§2
1. ZKO rozpatruje oraz rozstrzyga wniesione środki odwoławcze, jako organ II instancji, od
orzeczeń i decyzji Komisji Rozgrywek, Komisji Dyscypliny oraz orzeczeń i decyzji
innych jednostek organizacyjnych Śl. ZPN, którym przepisy przyznają prawo orzekania
w I instancji.
2. Orzeczenia ZKO są ostateczne.
§3
Do kompetencji ZKO, jako organu dyscyplinarnego II instancji, należy:
1. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń, popełnionych podczas
i w związku z zawodami piłkarskimi, podlegającymi kompetencji Śl. ZPN.
2. Orzecznictwo w postępowaniu przeciwko klubom, zawodnikom, trenerom, instruktorom,
sędziom i działaczom piłkarskim, w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN oraz przepisów Śl. ZPN.
3. Orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów, dotyczących statusu prawnego
zawodników i klubów sportowych, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Śl. ZPN.
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§4
ZKO rozpatruje również, na ogólnych zasadach, środki odwoławcze wniesione od orzeczeń
Komisji Dyscypliny Śl. ZPN, wydanych w związku z niewykonaniem lub przewlekłą
realizacją prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych Śl. ZPN.
§5
1. ZKO składa się

z 5-9 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego

i sekretarza oraz 2-6 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Śl. ZPN.
2. Osoba wchodząca w skład ZKO, nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Śl. ZPN
lub Komisji Rewizyjnej oraz innych organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych.
§6
Kadencja Związkowej Komisji Odwoławczej obowiązuje w okresie trwania kadencji Zarządu
Śl. ZPN.
§7
1. Pracami

ZKO

kieruje

jej

przewodniczący,

a

w

razie

jego

nieobecności

wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący (jego zastępca) reprezentuje ZKO na zewnątrz, ustala składy zespołów
orzekających (ZO), w sprawach odwołań od decyzji organów I instancji, zwołuje jej
posiedzenia oraz okresowo informuje Zarząd Śl. ZPN, o działalności komisji.
3. Przewodniczący

Związkowej

Odwoławczej

Komisji

ma

prawo

brać

udział

w posiedzeniach Zarządu Śl. ZPN i innych organów, z głosem doradczym.
§8
Sekretarz ZKO prowadzi dokumentację, akta i protokoły z działalności komisji, które
są przechowywane w siedzibie Śl. ZPN.
§9
Rozstrzygnięcia ZKO podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 10
Z każdego posiedzenia ZO sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący lub
wiceprzewodniczący oraz sekretarz.
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II.

POSTĘPOWANIE.
§ 11

1. ZKO rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w składzie 3-osobowym, jako zespół orzekający
(ZO), wyznaczony przez przewodniczącego ZKO (z-cę) .W toku rozpoznania sprawy, ZO
kieruje się zasadą swobodnej oceny dowodów.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia ZKO mogą odbywać się zdalnie (online).
§ 12
1. Środek odwoławczy wraz z uzasadnieniem winien być złożony (przesłany) do ZKO przez
stronę, za pośrednictwem organu I instancji, który wydał zaskarżone orzeczenie lub
decyzję, w terminie 7 dni od daty otrzymania orzeczenia lub decyzji. W sprawach
dotyczących weryfikacji meczów lub rozpatrywania protestów w sprawie zawodów – w
terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji organu I instancji.
2. W przypadku wysłania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, strona
zobowiązana jest do przesłania oryginału odwołania wraz z załącznikami, za
pośrednictwem poczty.
3. Środek odwoławczy przesłany za pomocą poczty elektronicznej, który nie został
uzupełniony, poprzez wysłanie oryginału, w terminie 3 dni od daty wysłania pocztą
elektroniczną, skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpoznania.
4. Uzupełnienie środka odwoławczego, o oryginał, w terminie 3 dni, wywołuje skutek od
chwili jego wniesienia.
§ 13
Środek odwoławczy wraz z uzasadnieniem powinien zawierać oznaczenie kwestionowanego
orzeczenia lub decyzji oraz wniosek o jego (jej) uchylenie lub zmianę w całości lub w części.
§ 14
Przed rozpatrzeniem wniesionego środka odwoławczego, przewodniczący ZKO lub
przewodniczący ZO, otrzymuje wszystkie dokumenty i akta, dotyczące przedmiotowej
sprawy, które przygotowuje właściwy organ I instancji lub sekretariat Śl. ZPN, wraz
z pisemnym stanowiskiem (opinią) tego organu, w przedmiocie odwołania.
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§ 15
1. Po otrzymaniu całej dokumentacji, niezbędnej dla rozpatrzenia odwołania, przewodniczący
ZO albo przewodniczący ZKO wyznacza termin posiedzenia (nie później niż 14 dni od
daty wpływu odwołania do Śl. ZPN w formie pisemnej). Sekretariat Śl. ZPN powiadamia
o terminie rozprawy skarżącą stronę, ewentualnych świadków oraz przedstawiciela organu
związkowego, który wydał kwestionowane orzeczenie lub decyzję, w celu zreferowania
sprawy i uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia.
2. O terminie posiedzenia ZO, strony powiadamia się pisemnie, pocztą elektroniczną lub
telefonicznie, poprzez sekretariat Śl. ZPN, który prowadzi również ewidencję w tym
zakresie.
§ 16
W przypadku braków formalno-prawnych, ZO wzywa stronę do uzupełnienia na miejscu
(np. braki lub podpisy osób nieuprawnionych, niedostateczne wnioski, w tym w uzasadnieniu
itp.), lub pozostawia sprawę bez rozpatrzenia, np. z uwagi na niedotrzymanie terminu
odwołania (7dni od daty otrzymania orzeczenia organu I instancji) lub niewpłacenia kaucji.
§ 17
Strona wnosząca środek odwoławczy, może być reprezentowana na posiedzeniu ZKO przez
upoważnionego pisemnie pełnomocnika.
§ 18
W trakcie posiedzenia ZKO, strona może ustnie uzupełnić wnioski, sformułowane w środku
odwoławczym.
§ 19
Zainteresowana strona, jej pełnomocnik oraz przedstawiciel organu związkowego, biorą
udział w posiedzeniu ZKO, do czasu rozpoczęcia narady, przed podjęciem rozstrzygnięcia
przez członków komisji.
§ 20
Po przedstawieniu stanowisk stron, obrady ZO mają charakter niejawny.
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§ 21
Związkowa Komisja Odwoławcza nie jest związana wnioskami stron, w tym strony skarżącej,
a także organu I instancji.
§ 22
1. Związkowa Komisja Odwoławcza, po rozpoznaniu środka odwoławczego, może:
a) oddalić środek odwoławczy w całości lub w części, jako bezzasadne lub złożone przez
osobę nieuprawnioną,
b) utrzymać w mocy decyzję (orzeczenie) organu I instancji w całości,
c) zmienić zaskarżone orzeczenie lub decyzję, w całości lub części i orzec co do istoty
sprawy,
d) uchylić zaskarżone orzeczenie lub decyzję w całości lub części i przekazać sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,
e) uchylić zaskarżone orzeczenie 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 właściwy
organ, bądź orzec co do istoty sprawy,
f) umorzyć postępowanie odwoławcze.
2. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w część i przekazanie sprawy do
ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ, może nastąpić w wyjątkowych
sytuacjach, w których konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy
lub przeprowadzenie dalszych dowodów.
3. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1, są ostateczne i natychmiast wykonalne.
4.

ZKO, jako organ II instancji, nie może zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba, że
odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego.
§ 23

1. Po zakończeniu narady, przewodniczący ZO przeprowadza głosowanie (decyduje zwykła
większość), a następnie ogłasza sentencję orzeczenia wraz z krótkim uzasadnieniem.
2.

W sprawach zawiłych, ogłoszenie orzeczenia może być odroczone na okres do 14 dni,
o czym zostają powiadomione strony.

3. Żaden z członków organu (ZKO lub ZO) nie może odmówić udziału w głosowaniu, jak
również wstrzymywać się od głosowania.
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§ 24
ZO wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie wraz z uzasadnieniem i stosownym pouczeniem,
sporządzonym w terminie 7 dni (w sprawach zawiłych 14 dni), od dnia ogłoszenia orzeczenia.
Następnie orzeczenie wysyła się zainteresowanym stronom, za potwierdzeniem odbioru za
pomocą poczty elektronicznej.

§ 25
1. Opłaty związane z wnoszeniem środków odwoławczych, do Związkowej Komisji
Odwoławczej, reguluje stosowna Uchwała Zarządu Śl. ZPN,
w sprawie opłat dotyczących udziału klubów piłkarskich w rozgrywkach.
2. Środek odwoławczy złożony po upływie terminu na jego wniesienie lub w tym czasie
nieopłacone (kaucja), nie podlega rozpoznaniu.
III. ZASKARŻANIE
REGULAMINOWYCH,

DECYZJI
DO

DYSCYPLINARNYCH

NAJWYŻSZEJ

KOMISJI

LUB

ODWOŁAWCZEJ

PZPN.
§ 26
1. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN rozpoznaje, w trybie kasacyjnym, środki
zaskarżenia, od ostatecznych decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych, podjętych
przez Związkową Komisję Odwoławczą, gdy uprawniony podmiot, w ciągu 30 dni od
doręczenia tych decyzji wraz z uzasadnieniem, zarzuci rażące naruszenie prawa lub
regulaminów wewnątrz-związkowych, względnie naruszenie prawa do obrony.
2. Skarga kasacyjna złożona po upływie terminu na jego wniesienie lub w tym czasie nie
opłacona (kaucja), nie podlega rozpoznaniu.
3. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem ZKO, która jest zobowiązana przesłać
skargę do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, wraz
ze swoim stanowiskiem w tej sprawie.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 27

1. Związkowa Komisja Odwoławcza jest niezależna, a jej członkowie:
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a) winni wyłączyć się od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co
do ich bezstronności,
b) zobowiązani są do zachowania w tajemnicy przebieg posiedzenia, a w szczególności
narady i głosowania.
2. Działalność ZKO zabezpiecza, od strony techniczno – organizacyjnej, sekretariat Śl. ZPN.
§ 28
1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywanie jego zmian, przysługuje
Zarządowi Śl. ZPN.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się:
a) postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
b) doktrynę,
c) orzeczenia wydane przez Trybunały sportowe i sądy powszechne,
d) przyjęte zwyczaje.

Prezes
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Henryk Kula
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