Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/26/2016
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016 r.

REGULAMIN
WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Wydział Dyscypliny Wlkp. ZPN zwany dalej Wydziałem jest organem statutowym Związku
powołanym do sprawowania kontroli przestrzegania reguł dyscyplinarnych i etyki
współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na szczeblu Związku oraz orzecznictwa
dyscyplinarnego.
§2
Wydział działa na podstawie § 46 statutu PZPN, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz
innych uchwał i zarządzeń PZPN oraz Wlkp. ZPN.
§3
Do kompetencji Wydziału należy:
1. Analiza i ocena przestrzegania przepisów regulujących uprawianie sportu piłki nożnej,
zasad fair play i innych zasad oraz reguł etycznych przez członków Wlkp. ZPN,
zawodników, trenerów, instruktorów oraz działaczy piłkarskich w rozgrywkach na
szczeblu Związku,
2. Orzecznictwo i prowadzenie spraw dyscyplinarnych na podstawie obowiązujących
przepisów PZPN,
3. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji kar,
4. Organizowanie

współzawodnictwa

„Fair

play”

w

poszczególnych

klasach

rozgrywkowych,
5. Podejmowanie środków zmierzających do przestrzegania przepisów dyscyplinarnych,
prowadzenie w środowisku piłkarskim działań w zakresie problematyki wychowawczo
– dyscyplinarnej, umożliwiającej doskonalenie metod i form pracy Wydziału,
6. Propagowanie właściwego stosowania przepisów dyscyplinarnych na spotkaniach z
piłkarzami, trenerami i działaczami klubowymi,
7. Wizytacja obiektów sportowych podczas zawodów piłkarskich i ocena zachowań osób
uczestniczących w zawodach.

Rozdział II
Zakres działania Wydziału Dyscypliny
§4
Celem realizacji zadań wymienionych w § 3 Wydział podejmuje następujące działania:
1. Rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe na
zawodach WZPN stosując odpowiednio przepis § 3 niniejszego regulaminu,
2. Rozpatruje

sprawy

podlegające

postępowaniu

dyscyplinarnemu

przekazane

Wydziałowi do prowadzenia przez Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki
Nożnej,
3. Nakładanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego
Związku Piłki Nożnej kary dyscyplinarnej na członków Wlkp. ZPN, zawodników,
sędziów, trenerów, instruktorów oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się
naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej, w
szczególności kary za:
a) przewinienia powstałe w związku z zawodami piłkarskimi,
b) naruszenie

przepisów

dotyczących

zmian

przynależności

klubowej

zawodników.
Rozdział III
Zasady organizacji Wydziału Dyscypliny
§5
1. Wydział liczy 7 – 13 członków. Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny powołuje
Zarząd WlkpZPN. Pozostałych członków Wydziału, w tym Wiceprzewodniczącego,,
Sekretarza na wniosek Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny powołuje i odwołuje
Zarząd Wlkp. ZPN.
2. Odwołanie

każdego z członków Wydziału może nastąpić w każdym momencie

trwania kadencji na uzasadniony wniosek przewodniczącego Wydziału.
§6
W okresie prowadzonych rozgrywek posiedzenia Wydziału odbywają się co najmniej raz na
dwa tygodnie.
W sytuacjach niecierpiących zwłoki, a także, gdy wymaga tego waga prowadzonej sprawy,
Przewodniczący Wydziału może zwołać posiedzenie w każdym czasie.
§7
Posiedzenia Wydziału zwołuje i prowadzi Przewodniczący Wydziału, który ustala i wyznacza
składy orzekające, w tym przewodniczącego tego składu. W razie jego nieobecności zadania
te realizuje

I Wiceprzewodniczący lub inny członek Wydziału wskazany przez

Przewodniczącego.

§8
1. Wydział rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w składzie 3 - osobowym Zespołu
Orzekającego. W sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym
Przewodniczący Wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy w powiększonym, 5
lub 7 – osobowym Zespole Orzekającym. Przewodniczący może wyznaczyć skład 3
osobowy Zespołu Orzekającego dla konkretnej sprawy spośród obecnych członków
Wydziału.
2. Obrady Zespołów Orzekających mają charakter niejawny. Członkowie Zespołów
Orzekających są zobowiązani do zachowania tajemnicy narady.
3. W wyjątkowych wypadkach z uwagi na zawiłość sprawy, wydanie orzeczenia przez
Zespół Orzekający może zostać odroczone na termin 14 dni.
4. Decyzje Zespołów Orzekających wydawane są w formie orzeczeń dyscyplinarnych i
przekazywane stronom w formie pisemnej.
5. Orzeczenia dyscyplinarne podpisują członkowie składu orzekającego.
§9
1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego ma prawo do upomnienia osoby naruszającej
porządek posiedzenia, a po bezskuteczności upomnień – może osobę uporczywie
naruszającą powagę posiedzenia – wydalić z sali, co musi być odnotowane w
protokole.
2. Przewodniczący może również w nagłych wypadkach, poza orzeczeniowych,
wchodząc w zakres działania Wydziału podjąć decyzje jednoosobowo, informując o
jej treści członków Wydziału na najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący Wydziału w
sprawach pilnych o dużym ciężarze gatunkowym może wystąpić do innych
Wydziałów Wlkp. ZPN o udzielenie odpowiedzi i właściwych wyjaśnień w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni.
§ 10
W posiedzeniach Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
1. Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej,
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
4. Inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
§ 11
1. Decyzje Wydziału podejmowane są w formie postanowień zwykłą większością
głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
2. Do ważności postanowień lub uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 50 % + 1
członków Wydziału, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

3. Decyzja o reasumpcji postanowienia lub uchwały podejmowana jest większością 2/3
członków Wydziału obecnych na posiedzeniu.
4. Decyzje Wydziału przekazywane są stronom w formie pisemnej są podpisywane
przez Przewodniczącego i Sekretarza Wydziału lub ich zastępców.
5. Pisma i wszelkie dokumenty Wydziału wymagają podpisu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego.
§ 12
1. Członkowie Wydziału w sprawowaniu orzecznictwa dyscyplinarnego są niezawiśli.
Orzekają na zasadzie swobodnej oceny dowodów zebranych w postępowaniu
dyscyplinarnym.
2. Członkowie Wydziału będący jednocześnie społecznie lub zawodowo zaangażowani
w pracę klubów, będących stroną
zainteresowani

w postępowaniu dyscyplinarnym lub są

wynikiem rozstrzygnięcia sprawy – podlegają wyłączeniu od

rozpoznania i orzekania w danej sprawie.
§ 13
Posiedzenia Wydziału i Zespołów Orzekających są protokołowane, przy czym protokół
podpisuje Przewodniczący posiedzenia i protokolant.
Rozdział IV
Podział czynności członków Wydziału Dyscypliny
§ 14
1. Przewodniczący Wydziału kieruje pracami Wydziału i reprezentuje jego stanowisko
wobec Zarządu Wlkp. ZPN i innych organów Związku.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Wydziału jego funkcje obejmuje
Wiceprzewodniczący.
§ 15
Sekretarz Wydziału

prowadzi dokumentację spraw dyscyplinarnych oraz listę

obecności, jest również odpowiedzialny za właściwe prowadzenie protokołów
posiedzeń.
§ 16
Członkowie Wydziału prowadzący konkretną sprawę zobowiązani są do:
1. Przygotowania pełnej dokumentacji.
2. Przedstawienia przewodniczącemu posiedzenia stanu faktycznego sprawy wraz z
wnioskami dyscyplinarnymi.
3. Sporządzenia projektu końcowej decyzji dyscyplinarnej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 17
Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 18
Obsługę administracyjną Wydziału zapewnia Biuro Wlkp. ZPN.
§ 19
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 20
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 27 września 2016 roku
i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

