REGULAMIN
KOMISJI ODWOŁAWCZEJ DS. LICENCJI KLUBOWYCH
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
1. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej
„Komisją” jest organem licencyjnym Pomorskiego ZPN, powołanym do rozpatrywania odwołań
klubów od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN, w sprawie odmowy przyznania
licencji uprawniającej kluby Pomorskiego ZPN do udziału w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo
IV ligi oraz niższych klasach rozgrywkowych.
2. Komisja działa na podstawie Statutu Pomorskiego ZPN, właściwych uchwał Zarządu PZPN i
Pomorskiego ZPN oraz niniejszego regulaminu.
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§2
Działalność Komisji podlega prezesowi Pomorskiego ZPN.
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej, do
prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków.
Przewodniczący oraz członkowie Komisji powoływani i odwoływani są przez Zarząd Pomorskiego
ZPN na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN.
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
Członkowie Komisji mają obowiązek w terminie 14 dni oświadczenie o niekaralności.
§3

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz i jest upoważniony do przedstawiania jej
stanowiska wobec innych organów statutowych Pomorskiego ZPN.
§4
Do zakresu działania Komisji należy:
a) przyjmowanie, analizowanie i weryfikowanie od strony formalno-prawnej wniosków
odwoławczych od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN jako organu
pierwszej instancji.
b) podejmowanie decyzji w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania licencji w trybie
odwoławczym.
c) stosowanie sankcji dyscyplinarnych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym
zakresie.
d) okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach
procedury licencyjnej.
e) współpraca z pozostałymi Komisjami Pomorskiego ZPN.
f) publikowanie z prac i działalności Komisji stosownych komunikatów.
g) prowadzenie dokumentacji Komisji.
§5
Tryb pracy oraz przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy PZPN.
§6
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę bieżących potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje i im przewodniczy przewodniczący Komisji.
3. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzeniu Komisji przewodniczy wiceprzewodniczący.

§7
1. Decyzje lub postanowienia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Dla ważności decyzji lub postanowienia wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków
Komisji.
4. Do reasumpcji decyzji lub postanowienia wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na
posiedzeniu członków Komisji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu
działalności Komisji, decyzje lub postanowienia mogą być podejmowane przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja lub postanowienie jest ważne,
gdy każdy członek Komisji został powiadomiony o treści projektu decyzji lub postanowienia poprzez
przesłanie na wskazany uprzednio przez niego adres poczty email. Decyzja lub postanowienie
podejmowane przez Komisję w opisanym trybie uznaje się za podjętą jeśli co najmniej połowa
członków Komisji zagłosuje za podjęciem danej decyzji lub postanowienia.
§8
1. Posiedzenia Komisji są niejawne.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza sekretarz, inny członek
Komisji lub pracownik Biura Pomorskiego ZPN.
3. Protokół podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca
protokół.
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§9
Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania zgodnie z
wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością.
Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość,
bezstronność oraz lojalność wobec Pomorskiego ZPN.
Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi.
Osoby, o których mowa w ust. 1, potwierdzają pisemnie, iż zapoznały się z aktualnie obowiązującymi
przepisami licencyjnymi.

§ 10
1. W trakcie działalności regulaminowej Komisja korzysta z administracyjnej i technicznej pomocy
pracowników Biura Związku.
2. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§ 11
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 12
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 22.03.2021r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
Prezes Pomorskiego ZPN
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