
 
REGULAMIN 

KOMISJI DYSCYPLINARNEJ 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego ZPN jest organem dyscyplinarnym Pomorskiego ZPN,      

działającym na podstawie Statutu, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, niniejszego Regulaminu oraz 

innych uchwał Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.  

2. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 

 

§ 2 

Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw należących do zadań i zakresu działania Komisja 

Dyscyplinarna korzysta z pełnej niezależności i niezawisłości.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

Zadania i zakres działania Komisji Dyscyplinarnej 

 

§ 3 

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy: 

a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych podczas lub 

w związku z zawodami organizowanymi przez Pomorski ZPN, lub których prowadzenie zostało 

powierzone Pomorskiemu ZPN, 

b) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi 

reguł technicznych i dyscyplinarnych, 

c) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego 

zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Pomorskiego 

ZPN, 

d) rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych 

Pomorskiego ZPN, zawodników, trenerów, sędziów, obserwatorów sędziów, delegatów 

meczowych oraz działaczy piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych lub 

nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Pomorskiego ZPN w 

sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z 

naruszeniem reguł gry. 

 

§ 4 

Dla realizacji zadań wynikających z § 3 niniejszego Regulaminu, Komisja Dyscyplinarna podejmuje 

następujące działania: 

a) rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe w trakcie zawodów 

oraz w związku z zawodami piłki nożnej organizowanych i prowadzonych przez Pomorski ZPN, 

b) na zasadach przewidzianych przepisami wewnątrzzwiązkowymi rozpatruje sprawy podlegające 

postępowaniu dyscyplinarnemu w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, 

instruktorów, członków sztabu medycznego, obserwatorów sędziów, delegatów meczowych, 

działaczy piłkarskich oraz innych podmiotów w zakresie przewinień dyscyplinarnych w 

sprawach nie wiążących się z zawodami piłkarskimi, 



c) rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu przekazane Komisji 

Dyscyplinarnej przez Zarząd lub inne organy Pomorskiego ZPN, 

d) nakłada, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN kary dyscyplinarne na 

kluby, zawodników, sędziów, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, 

obserwatorów sędziów, delegatów meczowych, działaczy piłkarskich oraz inne podmioty 

pozostające w strukturach Pomorskiego ZPN dopuszczających się naruszeń określonych 

przepisów i zasad obowiązujących w piłce nożnej, a w szczególności za: 

 wykroczenia powstałe w związku z zawodami piłkarskimi, 

 naruszenia przepisów dotyczących zmian przynależności klubowej zawodników. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Zasady organizacji Komisji Dyscyplinarnej 

 

§ 5 

1. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej są powoływani i odwoływani przez Zarząd Pomorskiego ZPN na 

wniosek prezesa Związku. 

2. Komisja Dyscyplinarna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz 

pozostałych członków w liczbie niezbędnej do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. 

3. Członkami Komisji Dyscyplinarnej mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo umyślne. 

4. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą być jednocześnie członkami innego organu 

jurysdykcyjnego Pomorskiego ZPN. 

5. Działalność Komisji Dyscyplinarnej podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Rozgrywek 

Pomorskiego ZPN. 

6. Członek Komisji Dyscyplinarnej nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym 

jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów.  

7. Wyłączenie od rozpatrywania lub rozstrzygania sprawy następuje na podstawie oświadczenia 

członka Komisji Dyscyplinarnej lub na wniosek strony postępowania. O wyłączeniu rozstrzyga 

zarządzeniem przewodniczący. Na zarządzenie przewodniczącego nie przysługuje środek 

zaskarżenia.  

8. Wniosek o wyłączenie przewodniczącego od rozpatrywania lub rozstrzygania sprawy może być 

złożony nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Wniosek rozstrzyga 

Wiceprezes ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, chyba że wyłączenie przewodniczącego nastąpi na 

podstawie jego własnego oświadczenia.  

 

§ 6 

Rodzaje i znamiona przewinień dyscyplinarnych,  zasady postępowania, w tym tryb postępowania 

odwoławczego i wymiar kar określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN uchwalony przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

 

§ 7 

1. Pracami Komisji Dyscyplinarnej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępuje 

go wiceprzewodniczący. Jeżeli niniejszy Regulamin używa określenia przewodniczący, odpowiednie 

przepisy mają także zastosowanie do wiceprzewodniczącego zastępującego przewodniczącego.  

2. Przewodniczący reprezentuje Komisję Dyscyplinarną przed organami władzy Pomorskiego ZPN, 

Związkową Komisją Odwoławczą oraz środkami masowego przekazu.  



3. Przewodniczący może upoważnić innego członka Komisji Dyscyplinarnej do reprezentowania 

Komisji w zakresie określonym w ust. 2 z wyłączeniem organów władzy Pomorskiego ZPN.  

4. Przewodniczący udziela bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na pisma nie stanowiące środków 

zaskarżenia lub przekazuje je właściwym organom lub komisjom Pomorskiego ZPN albo Rzecznikom 

Związku.  

 

§ 8 

1. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej zwołuje przewodniczący Komisji.  

2. W trakcie trwających rozgrywek posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej odbywają się co najmniej raz w 

tygodniu. Przewodniczący może ustalić stały termin posiedzeń i podać powyższą informację do 

wiadomości wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej Pomorskiego ZPN.  

3. W okresie przerwy między rozgrywkami posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb. 

Zwoływane są przez przewodniczącego za pośrednictwem poczty mailowej lub innych środków 

zapewniających dotarcie informacji do wszystkich członków Komisji Dyscyplinarnej.  

4. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej są jawne jedynie dla stron postępowania, z zastrzeżeniem § 10. 

5. W sytuacjach nagłych, a także gdy wymaga tego waga i zawiłość prowadzonej sprawy, 

przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej może zwołać posiedzenie w trybie nagłym. 

6. Zwołanie posiedzenia w trybie ust. 5 nastąpić może poprzez zawiadomienie telefoniczne, bądź w 

innej formie (fax, e-mail, sms), jednakże w sposób zapewniający dotarcie informacji do wszystkich 

członków Komisji Dyscyplinarnej.  

7. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Pomorskiego ZPN lub w innym miejscu wskazanym w 

zawiadomieniu. 

 

§ 9 

1. Z każdego posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej sporządzany jest protokół, który podpisuje 

przewodniczący i sekretarz. W przypadku nieobecności sekretarza, przewodniczący wyznacza 

innego członka Komisji Dyscyplinarnej do doraźnego pełnienia obowiązków sekretarza.  

2. Dokumentację Komisji Dyscyplinarnej prowadzi sekretarz, a akta i protokoły z posiedzeń Komisji, 

przechowywane są w Biurze Pomorskiego ZPN.  

 

§ 10 

W posiedzeniach Komisji Dyscyplinarnej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu 

Pomorskiego ZPN, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN, dyrektor Biura Pomorskiego 

ZPN, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Etyki oraz inne osoby zaproszone przez 

przewodniczącego Komisji. 

 

§ 11 

1. Komisja Dyscyplinarna orzeka w pełnym składzie osobowym, przy czym dla ważności jej orzeczeń 

wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego. 

2. Komisja Dyscyplinarna decyzje podejmuje w formie orzeczeń zwykłą większością głosów, z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 4.  

3. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

4. Reasumpcja orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej podejmowana jest kwalifikowaną większością 2/3 

głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. 

5. Orzeczenia Komisji podpisywane są przez przewodniczącego i sekretarza.  



6. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie 

wniesienia odwołania są przekazywane zainteresowanym stronom i Rzecznikowi Ochrony Prawa 

Związkowego za pośrednictwem poczty mailowej.  

 

§ 12 

1. Komisja Dyscyplinarna upoważniona jest do wydawania wewnątrzzwiązkowych komunikatów 

dotyczących swojej działalności. 

2. Sentencje orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej mogą być publikowane w formie komunikatów w 

środkach masowego przekazu. 

 

§ 13 

W przypadku wpływu odwołania,  przewodniczący zarządza przekazanie Związkowej Komisji 

Odwoławczej akt postępowania wraz z orzeczeniem i potwierdzeniem terminu doręczenia tego 

orzeczenia skarżącemu w terminie 7 dni. W tym samym terminie przewodniczący może ustosunkować 

się pisemnie do treści odwołania. Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniu Związkowej Komisji 

Odwoławczej. § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Zakres obowiązków członków Komisji Dyscyplinarnej 

 

§ 14 

1. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej organizuje pracę Komisji, a w szczególności ustala podział 

zadań między poszczególnych członków Komisji Dyscyplinarnej. 

2. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN sprawuje bezpośredni nadzór 

merytoryczny na pracami Komisji Dyscyplinarnych w podokręgach w zakresie i w ramach udzielonej 

komisjom na mocy art. 121 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN delegacji. 

 

§ 15 

 

Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej wspólnie z przedstawicielem Biura Pomorskiego ZPN 

zabezpieczającym pracę Komisji Dyscyplinarnej prowadzi ewidencję spraw dyscyplinarnych, w tym 

orzeczonych kar oraz listę obecności i protokoły posiedzeń.  

 

§ 16 

1. Poszczególni członkowie Komisji Dyscyplinarnej pracują w trybie sprawozdawców poszczególnych 

lig i klas rozgrywkowych. 

2. Każdy z członków Komisji Dyscyplinarnej ściśle współpracuje z przedstawicielem Biura Związku 

zabezpieczającym pracę Komisji Dyscyplinarnej w zakresie: 

a) przygotowania dokumentacji w sprawach dyscyplinarnych, 

b) przygotowanie stanu faktycznego sprawy wraz z wnioskami dyscyplinarnymi, 

c) przygotowania projektu orzeczenia dyscyplinarnego. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 17 



1. Działalność Komisji Dyscyplinarnej pod względem administracyjno-technicznym zabezpiecza Biuro 

Pomorskiego ZPN. 

2. Koszty działalności Komisji Dyscyplinarnej pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 

3. Komisja Dyscyplinarna okresowo przedkłada władzom Związku sprawozdania, analizy i wnioski 

wynikające z zakresu kompetencji i uprawnień. 

 

§ 18 

1. Na podstawie art. 121 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Komisje Dyscyplinarne podokręgów 

korzystają z uprawnień Komisji Dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej w ramach i 

zakresie delegacji udzielonej podokręgom przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 

2. Wszystkie przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio w Komisjach Dyscyplinarnych 

podokręgów. 

3. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej podokręgów powoływani i odwoływani są przez Zarząd 

Pomorskiego ZPN na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN. 

4. Komisje Dyscyplinarne podokręgów składają się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

sekretarza oraz pozostałych członków w liczbie niezbędnej do zapewnienia ich prawidłowego 

funkcjonowania. 

5. Komisje Dyscyplinarne podokręgów orzekają w pełnym składzie osobowym, przy czym do ważności 

jej orzeczeń wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym 

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

§ 19 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 

 

§ 20 

1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 23.09.2020 r. i 

obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  

2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN tracą moc. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 

 


