
REGULAMIN 

ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ  

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

1. Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego Związku Piłki Nożnej jest organem dyscyplinarnym 

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej działającym na podstawie Statutu, Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN, niniejszego Regulaminu oraz innych uchwał Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Pomorskiego 

Związku Piłki Nożnej.  

2. Kadencja Związkowej Komisji Odwoławczej jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 

 

§ 2 

1. Związkowa Komisja Odwoławcza rozpatruje oraz rozstrzyga w II instancji odwołania od orzeczeń 

Komisji ds. Rozgrywek, Komisji Dyscyplinarnej oraz innych jednostek organizacyjnych Pomorskiego 

ZPN uprawnionych do orzekania na podstawie odrębnych przepisów w pierwszej instancji za 

wyjątkiem spraw rozstrzyganych przez Piłkarski Sąd Polubowny oraz Komisję ds. Licencji 

Klubowych.  

2. Związkowa Komisja Odwoławcza rozpatruje wnioski o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, 

zawieszenie wykonania lub darowanie prawomocnie orzeczonej kary dyscyplinarnej jeżeli 

rozstrzygała w sprawie dyscyplinarnej w toku postępowania wewnątrzzwiązkowego.  

3. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, których mowa w ust. 1 i 2 Związkowa Komisja 

Odwoławcza korzysta z pełnej niezależności i samodzielności.  

 

§ 3 

1. Związkowa Komisja Odwoławcza podlega wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN. 

2. Związkowa Komisja Odwoławcza składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza 

oraz 2-4 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Pomorskiego ZPN na wniosek 

Prezesa Pomorskiego ZPN. 

3. Członkiem Związkowej Komisji Odwoławczej nie może być członek władz Związku lub innego 

jurysdykcyjnego organu Pomorskiego ZPN. 

4. Członkami Związkowej Komisji Odwoławczej mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

 

§ 4 

1. Członek Związkowej Komisji Odwoławczej nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym 

dotyczącym jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt 

interesów. 

2. Wyłączenie od rozpatrywania oraz rozstrzygania sprawy następuje na podstawie oświadczenia 

członka Związkowej Komisji Odwoławczej lub na wniosek strony postępowania. O wyłączeniu 

rozstrzyga zarządzeniem przewodniczący. Na zarządzenie przewodniczącego nie przysługuje środek 

zaskarżenia.  

3. Wniosek o wyłączenie przewodniczącego od rozpatrywania oraz rozstrzygania sprawy może być 

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

Prezes Pomorskiego ZPN, chyba że wyłączenie przewodniczącego nastąpi na podstawie jego 

własnego oświadczenia.  

 



§ 5 

1. Pracami Związkowej Komisji Odwoławczej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

wiceprzewodniczący. Jeżeli niniejszy Regulamin używa określenia przewodniczący Związkowej 

Komisji Odwoławczej, odpowiednie przepisy mają także zastosowanie do wiceprzewodniczącego 

Związkowej Komisji Odwoławczej zastępującego przewodniczącego. 

2. Przewodniczący reprezentuje Związkową Komisję Odwoławczą na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy 

jej posiedzeniom oraz informuje Zarząd Pomorskiego ZPN o jej działalności. 

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

zaskarżenia lub przekazuje je właściwym organom lub wydziałom Pomorskiego ZPN albo 

Rzecznikom Związku.  

 

§ 6 

1. Posiedzenia Związkowej Komisji Odwoławczej powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał, 

chyba że nie wpłynęła w tym okresie żadna sprawa do rozpatrzenia. 

2. Posiedzenia Związkowej Komisji Odwoławczej zwoływane są przez przewodniczącego za 

pośrednictwem poczty mailowej lub innych środków zapewniających dotarcie informacji do 

wszystkich członków Związkowej Komisji Odwoławczej.  

3. Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej jest zobowiązany do poinformowania Prezesa 

Pomorskiego ZPN o każdym środku zaskarżenia, który nie może być rozstrzygnięty w terminie trzech 

miesięcy od daty wpływu do Pomorskiego ZPN. Informacja powinna wskazywać przyczyny braku 

możliwości rozstrzygnięcia sprawy w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym i powinna 

określać przewidywany termin załatwienia sprawy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, informacja o przewidywanym terminie załatwienia sprawy 

powinna być przekazana przez Biuro Związku stronom postępowania.  

 

§ 7 

1. Posiedzenia Związkowej Komisji Odwoławczej odbywają się bez udziału publiczności. 

2. W posiedzeniach Związkowej Komisji Odwoławczej do czasu rozpoczęcia narady nad orzeczeniem 

mają prawo wziąć udział strony postępowania, pełnomocnicy stron, przedstawiciel organu I instancji 

oraz Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego.  

3. Przewodniczący może zezwolić na udział w posiedzeniu innych osób. Na zarządzenia 

przewodniczącego w tym przedmiocie nie przysługuje środek zaskarżenia.  

4. Zawiadomienia stron o terminie posiedzenia są przekazywane za pośrednictwem poczty mailowej. 

 

§ 8 

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

przewodniczący i sekretarz. W przypadku nieobecności sekretarza, przewodniczący wyznacza 

innego członka Związkowej Komisji Odwoławczej do doraźnego pełnienia obowiązków sekretarza.  

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

Komisji, przechowywane są w Biurze Pomorskiego ZPN. 

 

§ 9 

1. Komisja orzeka w pełnym składzie osobowym, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej 4 członków Komisji, w tym przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego. 

3. W razie równej ilości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia. 



4. Orzeczenia w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia mogą być 

podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w 

szczególności za pośrednictwem poczty mailowe. Do skuteczności orzeczenia konieczne jest 

poinformowanie wszystkich członków Związkowej Komisji Odwoławczej o szczególnym trybie 

głosowania, przesłanie orzeczenia dyscyplinarnego organu I instancji oraz środka zaskarżenia 

zawierającego wniosek o wstrzymanie zaskarżonego orzeczenia, a także zakreślenie terminu sześciu 

godzin na zajęcie stanowiska. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

5. Wszelkie orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej są doręczane za pośrednictwem poczty 

mailowej.  

 

 

II. Postępowanie odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych  

 

§ 10 

1. Odwołanie od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji wnosi się bezpośrednio do organu II 

instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  

2. Do odwołania dołącza się dowód uiszczenia kaucji odwoławczej. 

3. W przypadku gdy środek zaskarżenia wnosi pełnomocnik, zobowiązany jest on dołączyć pisemne 

pełnomocnictwo, ze wskazaniem adresu mailowego, na który mają być przekazywane 

zawiadomienia oraz doręczane orzeczenia. W przypadku braku wskazania adresu mailowego 

wszelkie zawiadomienia oraz orzeczenia przekazywane są na adres mailowy strony.  

4. W przypadku gdy środek zaskarżenia wnosi osoba fizyczna, zobowiązana jest ona wskazać adres 

mailowy, na który mają być przekazywane zawiadomienia oraz doręczane orzeczenia. W przypadku 

braku wskazania adresu mailowego wszelkie zawiadomienia oraz orzeczenia przekazywane są na 

adres mailowy klubu ostatniej przynależności klubowej (dotyczy zawodników, trenerów i działaczy 

klubowych) lub właściwej jednostki organizacyjnej Związku (dotyczy działaczy związkowych).  

5. Wysokość opłat związanych z wnoszenie odwołania do Związkowej Komisji Odwoławczej regulują 

Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN.  

 

§ 11 

Odwołanie powinno zawierać: 

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone w całości 

czy części; 

b) zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem; 

c) wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania; 

d) powołanie w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów, wraz z uzasadnieniem dlaczego nie było 

możliwe ich przedstawienie przed organem I instancji. 

 

§ 12 

Związkowa Komisja Odwoławcza odrzuca odwołanie w przypadku, gdy:  

a) wnoszący odwołanie nie jest stroną postępowania;  

b) w przedmiotowej sprawie odwołanie nie przysługuje;  

c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku; 

d) odwołanie złożone po terminie od daty doręczenia decyzji odpowiedniego organu o orzeczeniu 

lub nieopłacenie w tym terminie kaucji odwoławczej. 

 

§ 13 



1. Na wniosek zainteresowanej strony, Związkowa Komisja Odwoławcza może przywrócić termin do 

złożenia odwołania lub opłacenia kaucji odwoławczej,  jeżeli uchybienie terminu nie było nadmierne 

i nastąpiło z przyczyn obiektywnie zasługujących na uwzględnienie.  

2. Do rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 4 Regulaminu.  

 

§ 14 

1. Po wpływie odwołania, organ pierwszej instancji przekazuje niezwłocznie akta postępowania wraz z 

orzeczeniem i potwierdzeniem terminu doręczenia tego orzeczenia skarżącemu. 

2. Organ pierwszej instancji może ustosunkować się pisemnie do treści odwołania w terminie 7 dni.  

3. O wpływie odwołania zawiadamiane są niezwłocznie inne strony postępowania oraz Rzecznik 

Ochrony Prawa Związkowego.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 15 

Po wstępnej ocenie otrzymanej dokumentacji przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej 

wyznacza termin posiedzenia, o czym informuje odwołującą się stronę oraz ewentualnie inne osoby 

uczestniczące w postępowaniu, a ponadto przedstawiciela organu związkowego, który wydał 

kwestionowane orzeczenie w I instancji i Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.   

 

§ 16 

1. Przewodniczący posiedzenia kieruje jego przebiegiem, zadaje pytania jako pierwszy, wyznacza 

kolejność zadawania pytań, udziela głosu stronom, a także ma prawo uchylania pytań, jeśli nie 

zmierzają one do ustalenia istotnych okoliczności sprawy. Przewodniczący ma prawo wydawania 

wszelkich zarządzeń o charakterze porządkowym. Na zarządzenie przewodniczącego nie przysługuje 

środek zaskrzenia. 

2. Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i wniosków 

3. Nie budzące wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie ustosunkowała się 

Związkowa Komisja Odwoławcza uznaje za przyznane. 

4. W trakcie posiedzenia Związkowej Komisji Odwoławczej strona wnosząca odwołanie może 

dodatkowo uzasadniać sformułowane w odwołaniu zarzuty, jak również wskazywać dodatkowe 

zarzuty naruszenia prawa związkowego inne niż związane ze sposobem procesowania przez organ 

pierwszej instancji. 

 

§ 17 

Po przedstawieniu stanowisk stron obrady Związkowej Komisji Odwoławczej mają charakter niejawny 

(narada). 

 

§ 18 

Związkowa Komisja Odwoławcza może w sposób odmienny opisać przewinienie dyscyplinarne, zmienić 

lub uzupełnić kwalifikację prawą przypisanego przewinienia dyscyplinarnego bez względu na kierunek 

zaskarżenia orzeczenia. Związkowa Komisja Odwoławcza nie może zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba 

że odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego. 

 

§ 19 

1. Związkowa Komisja Odwoławcza może:  

a) oddalić odwołanie w całości lub części jako bezzasadne lub złożone przez osobę nieuprawnioną; 

b) zmienić zaskarżone orzeczenie lub decyzję, w całości lub części oraz orzec co do istoty sprawy; 

c) uchylić zaskarżone orzeczenie lub decyzję w całości lub części i przekazać sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez właściwy organ. 



2. Orzeczenia, o których mowa w ust.1 lit. a) i b) są ostateczne i natychmiast wykonalne. 

3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpatrzenia przez właściwy organ może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, w których orzekł w I 

instancji niewłaściwy organ albo konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy 

lub przeprowadzenie wielu dowodów. 

 

§ 20 

Związkowa Komisja Odwoławcza może oddalić odwołanie w całości lub części jako bezzasadne jeżeli 

brak jest uzasadnionych zarzutów albo jeżeli zaskarżone orzeczenie pomimo błędnej podstawy prawnej 

lub błędnego uzasadnienia odpowiada prawu związkowemu. 

 

§ 21 

1. Ogłoszenie sentencji orzeczenia jest jawne i następuje po zakończeniu obrad Związkowej Komisji 

Odwoławczej, na którym sprawa została ostatecznie rozpoznana. 

2. W sprawach skomplikowanych ogłoszenie sentencji orzeczenia może być odroczone na okres do 2 

tygodni, o czym zostają strony powiadomione. 

 

§ 22 

1. Orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej wraz z uzasadnieniem sporządzane jest nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. 

2. Orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej wraz z uzasadnieniem podpisywane są przez 

przewodniczącego i sekretarza Związkowej Komisji Odwoławczej. 

3. Orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej wraz z uzasadnieniem są doręczane wszystkim 

stronom postępowania, organowi I instancji oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.  

4. Orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej wraz z uzasadnieniem mogą być publikowane na 

oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli orzeczenie dyscyplinarne 

dotyczy osoby fizycznej, imię i nazwisko tej osoby jest anonimizowane, chyba że osoba ta wyrazi 

pisemną zgodę na publikację danych osobowych. Anonimizacja danych osobowych nie dotyczy 

komunikatów o ukaraniu umieszczanych bezpośrednio po posiedzeniu Związkowej Komisji 

Odwoławczej.  

 

 

III. Postępowanie odwoławcze w sprawach innych niż dyscyplinarne 

 

§ 23 

1. Odwołanie od orzeczenia organu I instancji w sprawach innych niż dyscyplinarne wnosi się w 

terminie 14 dni od daty doręczenia tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za pośrednictwem organu I instancji.  

3. Wysokość kaucji odwoławczej określają odrębne uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN.  

4. Organ I instancji, do którego wpłynęło odwołanie zobowiązany jest w terminie 7 dni przekazać sprawę do 

Związkowej Komisji Odwoławczej wraz z aktami postępowania. Wraz z przekazaniem, organ I instancji 

może zająć pisemne stanowisko co do zarzutów odwołania.  

5. W sprawach dotyczących weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie 

zawodów decyzje podjęte przez Związkową Komisję Odwoławczą są ostateczne. 

 

§ 24 

W sprawach nieuregulowanych odmiennie w § 23, odpowiednie zastosowanie mają przepisy rozdziału II.  

 



 

IV. Postanowienia końcowe. 

 

§ 25 

1. Działalność Związkowej Komisji Odwoławczej od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza 

Biuro Pomorskiego ZPN. 

2. Koszty działalności Związkowej Komisji Odwoławczej pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 

3. Związkowa Komisja Odwoławcza okresowo przedkłada władzom Związku sprawozdania, analizy i 

wnioski wynikające z zakresu kompetencji i uprawnień działania Komisji. 

 

§ 26 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 

 

§ 27 

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 Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN 

tracą moc. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


