
REGULAMIN  

ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ 

MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  

w KRAKOWIE  

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem jurysdykcyjnym Małopolskiego 

Związku Piłki Nożnej, działającym na podstawie § 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 

Statutu MZPN i własnego Regulaminu. 

 

§ 2 

Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN rozpatruje oraz rozstrzyga  

w II instancji środki odwoławcze od orzeczeń Wydziału Gier  

i Wydziału Dyscypliny oraz orzeczeń innych jednostek organizacyjnych MZPN, 

którym przepisy przyznały prawo orzekania w I instancji. 

 

§ 3 

Do kompetencji Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN jako organu 

dyscyplinarnego II instancji należy: 

 1. orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych, wykroczeń 

popełnionych podczas i w związku z zawodami piłkarskimi, podlegającymi 

kompetencji MZPN, 

 2. orzecznictwo w postępowaniu przeciwko zawodnikom, trenerom, 

instruktorom, sędziom, menadżerom i organizatorom imprez piłkarskich, 

działaczy piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno - moralnych  

oraz przepisów Statutu, Regulaminów, Uchwał, zarządzeń władz MZPN  

i Regulaminu Dyscyplinarnego MZPN,  

 3. orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statutu 

prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach 

MZPN. 

§ 4 

Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN rozpatruje również na ogólnych 

zasadach odwołania od orzeczeń Wydziału Dyscypliny MZPN wydanych  

w związku z nie wykonaniem lub przewlekłą realizacją prawomocnych orzeczeń 

organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych MZPN. 
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§ 5 

 1. Związkowa Komisja Odwoławcza składa się z Przewodniczącego  

   oraz dziesięciu członków. 

 2. Przewodniczącego Związkowej Komisji Odwoławczej powołuje i odwołuje 

   Zarząd MZPN. 

 3. Członków Związkowej Komisji Odwoławczej powołuje i odwołuje  

   na wniosek Przewodniczącego Komisji Odwoławczej Zarząd MZPN,  

   poprzedzony konsultacją z prezesem MZPN. 

 4. Członkami Związkowej Komisji Odwoławczej nie mogą być członkowie  

   Zarządu MZPN; członkowie Komisji pełniący funkcję w poszczególnych  

   Zarządach Okręgów i Podokręgów MZPN nie mogą orzekać w sprawach  

   dotyczących ich terenu. 

 5. Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej zatwierdza Zarząd MZPN. 

 6. W posiedzeniach Związkowej Komisji Odwoławczej może uczestniczyć  

   Prezes lub Wiceprezes Organizacyjny MZPN z głosem doradczym. 

 7. Co najmniej 3-ch członków Związkowej Komisji Odwoławczej powinno  

   posiadać wykształcenie prawnicze. 

 

§ 6 

Kadencja Związkowej Komisji Odwoławczej równa jest kadencji Zarządu 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 7 

Na pierwszym zebraniu Związkowa Komisja Odwoławcza wybiera ze swojego 

grona 3-ch wiceprzewodniczących i sekretarza. 

 

§ 8 

 1. Pracami Związkowej Komisji Odwoławczej kieruje jej Przewodniczący,  

   a w razie jego nieobecności upoważniony Wiceprzewodniczący Komisji. 

 2. Przewodniczący reprezentuje Związkową Komisję Odwoławczą  

   na zewnątrz, organizuje i nadzoruje pracę Komisji i Zespołów  

   Orzekających, organizuje szkolenia jej członków, zwołuje jej posiedzenia  

   oraz informuje Zarząd lub Prezydium MZPN z działalności Komisji. 
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§ 9 

Przewodniczący lub sekretarz Związkowej Komisji Odwoławczej prowadzi 

dokumentację, akta i protokoły z działalności Komisji, które są przechowywane 

w Biurze MZPN /wyznaczony pracownik Biura MZPN współpracuje  

ze Związkową Komisją Odwoławczą od strony administracyjnej/. 

 

§ 10 

Uchwały Związkowej Komisji Odwoławczej w sprawach poza orzeczeniowych 

zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równości 

głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia. 

 

§ 11 

Z każdego posiedzenia Związkowej Komisji Odwoławczej, sporządzany  

jest protokół, który podpisuje Przewodniczący i sekretarz. 

 

II. POSTĘPOWANIE 

 

§ 12 

 1. Związkowa Komisja Odwoławcza rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w trzy  

   osobowym Zespole Orzekającym. 

 2. W sprawach skomplikowanych o stanie faktycznym lub prawym,  

   Przewodniczącym Komisji może zarządzić rozpoznanie sprawy  

   w powiększonym 5-cio osobowym Zespole Orzekającym. 

 3. Przewodniczącym Zespołu Orzekającego jest Przewodniczący Związkowej  

   Komisji Odwoławczej lub Wiceprzewodniczący przez niego wyznaczony. 

 4. Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej wyznacza pozostałych  

   członków Zespołu Orzekającego do rozpoznania danej sprawy. 

 

§ 13 

Środek odwoławczy wznoszony jest do Związkowej Komisji Odwoławczej  

za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie lub decyzje  

w terminie 14 dni od jej doręczenia stronie. 

 

§ 14 

Środek odwoławczy powinien zawierać oznaczenia kwestionowanego 

orzeczenia, uzasadnienie odwołania oraz wniosek o jego / jej / uchylenie  

lub zmianę w całości lub w części. 
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§ 15 

Do rozpatrzenia wniesionego środka odwoławczego, Przewodniczący 

Związkowej Komisji Odwoławczej może zarządzić przedstawienie  

przez odpowiedni organ związkowy wszystkich dokumentów i akt dotyczących 

przedmiotowej sprawy, w tym także informacji o karalności regulaminowej 

stron postępowania odwoławczego z okresu ostatnich 3 lat. 

 

§ 16 

Po otrzymaniu całej dokumentacji niezbędnej dla rozpatrzenia sprawy, 

przewodniczący Zespołu Orzekającego wyznacza termin posiedzenia,  

na które zaprasza skarżącą stronę, osoby zainteresowane w rozstrzygnięciu, 

osoby dysponujące informacjami lub dokumentami przydatnymi  

dla rozstrzygnięcia oraz przedstawiciela organu związkowego,  

który wydał kwestionowane orzeczenie w celu zreferowania sprawy  

i uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia. 

 

§ 17 

Strona wnosząca środek odwoławczy może być reprezentowana na posiedzeniu 

Zespołu Orzekającego przez upoważnionego pełnomocnika, którym może być 

adwokat, radca prawny lub inna osoba. 

 

§ 18 

W trakcie posiedzenia Zespołu Orzekającego strona może uzupełnić ustnie 

wnioski sformułowane w środku odwoławczym, a zespół Orzekający 

przesłuchiwać osoby mające wiadomości przydatne do rozstrzygnięcia 

odwołania. 

§ 19 

Zainteresowana strona, jej pełnomocnik oraz przedstawiciel organu 

związkowego, o którym mowa w § 16 biorą udział w posiedzeniu zespołu 

Orzekającego do czasu rozpoczęcia przesłuchania osób wymienionych w § 18 

oraz do czasu rozpoczęcia narady przez jej członków. 

 

§ 20 

Po przedstawieniu stanowisk stron obrady Zespołu Orzekającego mają charakter 

niejawny. Członków Zespołu Orzekającego obowiązuje zasada poufności  

w stosunku do wiadomości nabytych w trakcie rozprawy odwoławczej. 
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§ 21 

Zespół Orzekający nie jest związany wnioskami stron, z tym, że nie może 

zmienić zaskarżonego orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej. 

 

§ 22 

 1. Zespół Orzekający może: 

   a/ utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie I instancji, 

   b/ zwrócić materiały do uzupełnienia organowi dyscyplinarnemu, 

   c/ zmienić zaskarżone orzeczenie w I instancji, 

   d/ zawiesić postępowanie do czasu ustąpienia długotrwałej przeszkody  

     uniemożliwiającej jego prowadzenie lub do czasu rozstrzygnięcia  

     przez inny uprawniony organ sprawy związanej z postępowaniem  

     przed Związkową Komisją Odwoławczą, w ten sposób, że orzeczenie  

     tegoż organu może mieć istotny wpływ na orzeczenie przed Związkową  

     Komisją Odwoławczą, 

   e/ uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazać sprawę  

     do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ I instancji, 

   f/ w przypadku stwierdzenia, że zaskarżone orzeczenie I instancji  

     jest oczywiście niesprawiedliwe w stosunku również do stron,  

     które nie złożyły odwołania - zespól orzekający uchyla orzeczenie  

     w całości do ponownego rozpoznania. 

 2. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1, pkt. a/, b/ są natychmiast wykonalne. 

   

§ 23 

 1. Ogłoszenie sentencji orzeczenia następuje po zakończeniu obrad Zespołu  

   Orzekającego, na którym sprawa została ostatecznie rozpatrzona. 

 2. W sprawie skomplikowanej pod względem prawnym, ogłoszenie  

   orzeczenia może być odroczone na okres 21 dni, o czym zostają  

   powiadomione strony. 

 3. Pisemne orzeczenie Związkowej Komisji Odwoławczej podpisywane  

   jest w jej imieniu przez Przewodniczącego Komisji  

   lub Wiceprzewodniczącego z jego upoważnienia. 

 

 

§ 24 

Orzeczenie Zespołu Orzekającego zostaje doręczone stronom na piśmie  

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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§ 25 

 1. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia w terminie  

   określonym w §13  kaucji pieniężnej w wysokości określonej  

   Uchwałą Zarządu MZPN. 

 2. Odwołanie złożone po upływie terminu określonego w §13 lub w tym  

   czasie nieopłacone nie podlega rozpatrzeniu. 

 3. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania  

   w całości /odpowiednio stosuje się przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego  

   Polskiego Związku Piłki Nożnej Art. 156 §3/. 

 4. Przywrócenie terminu na złożenie środka odwoławczego jest możliwe  

   w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności jak zdarzenia losowe  

   itp. Decyzję o przywrócenie terminu - na wniosek zainteresowanej strony  

   podejmuje Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej;  

   przedmiotowa decyzja / pozytywna lub negatywna/ w postępowaniu  

   wewnątrzzwiązkowym jest ostateczna. 

 

II. POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 26 

 1. Działalność Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN zabezpiecza  

   od strony techniczno - organizacyjnej Biuro MPZN. 

 2. Członkowie Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN mają prawo  

   do zwrotu kosztów podróży - środkami komunikacji publicznej.  

   lub własnym środkiem transportu - rozliczanych zgodnie z obowiązującymi 

   przepisami w oparciu o delegację wystawioną na posiedzenie Komisji  

   lub Zespołu Orzekającego. 

  

 

§ 27 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania jego zmian 

przysługuje Zarządowi Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

 


