Uchwała nr IV/29/2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego
Wielkopolskiego ZPN.
Na podstawie § 49 ust. 2 statutu Wielkopolskiego ZPN, Zarząd Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej postanawia, co następuje:
§1
Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego Wielkopolskiego ZPN (w dalszej części Uchwały
jako „Rzecznik”) działa na podstawie Statutu Wielkopolskiego ZPN, Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN, niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów Związkowych.
§2
Bieżący nadzór na działalnością Rzecznika sprawuje zgodnie z § 32 ust. 3 Statutu
Wielkopolskiego ZPN Prezes Wielkopolskiego ZPN.
§3
Do kompetencji Rzecznika należy:
1) analiza orzeczeń Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego ZPN oraz innych
wydziałów i komisji uprawnionych do orzekania w I instancji;
2) analiza orzeczeń Związkowej Komisji Odwoławczej;
3) żądanie od organów, o których mowa w pkt 1) i 2) przedłożenia orzeczeń lub
innych decyzji, akt sprawy, innych dokumentów, udzielenia stosownych wyjaśnień
itd. Powyższe powinno nastąpić w terminie wskazanym przez Rzecznika, nie
krótszym niż 7 dni od zgłoszenia żądania. W przypadkach szczególnie
uzasadnionych (np. ze względu na wagę sprawy lub konieczność podjęcia w
sprawie działań niecierpiących zwłoki) Rzecznik może wyznaczyć termin krótszy
niż 7 dni;
4) zaskarżanie orzeczeń Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego ZPN oraz innych
wydziałów i komisji uprawnionych do orzekania w I instancji;
5) wnoszenie kasacji do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w trybie
przewidzianym przez Regulamin Dyscyplinarny PZPN i Regulamin Najwyżej
Komisji Odwoławczej PZPN;
6) składanie wniosków o wznowienie postępowania;

7) podejmowania w razie potrzeby działań zmierzających do ujednolicenia orzeczeń
organów Wielkopolskiego ZPN;
8) bieżąca analiza przepisów wewnątrzzwiązkowych i składanie ewentualnych
wniosków w przedmiocie zmiany tychże regulacji;
9) bieżący nadzór nad przestrzeganiem przez komórki organizacyjne
Wielkopolskiego ZPN przepisów powszechnie obowiązujących oraz związkowych,
a w razie potrzeby podejmowanie niezbędnych działań z tym związanych;
10) przedkładania Zarządowi Wielkopolskiego ZPN informacji z działalności Rzecznika.
§4
1. Rzecznik wszczyna postępowanie lub inicjuje innego rodzaju działania
z urzędu albo na wniosek Prezesa lub Zarządu Wielkopolskiego ZPN.
2. W przypadku wniosku o wszczęcie postępowania lub podjęcie innych działań
złożonych przez inny podmiot niż określone w ust. 1 Rzecznik przeprowadza
postępowanie wyjaśniające i albo wszczyna postępowanie z urzędu albo odmawia
jego wszczęcia. Odmowa następuję w drodze czynności materialno-technicznej,
od której nie przysługuje żaden środek zaskarżenia.
3. Rzecznik w toku wykonywania swoich czynności działa niezależnie
i samodzielnie.
4. Rzecznik jest legitymowany do wstępowania do już toczących się postępowań i
zajmowania w nich stanowiska co do istoty sprawy jak i poszczególnych kwestii. W
przypadku zgłoszenia do udziału w sprawie Rzecznik powinien być traktowany na
równi ze stroną postępowania.
5. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 4 Rzecznik ma prawo zając
stanowisko w dowolnej formie (w szczególnie ustnie na posiedzeniu danego
organu albo w formie pisemnej) w każdym toczącym się postępowaniu, bez
konieczności przystępowania do danej sprawy.
6. Przy wykonywaniu swojej funkcji Rzecznik może korzystać z pomocy komórek
organizacyjnych Wielkopolskiego ZPN.
§5
Od strony techniczno – organizacyjnej działalność Rzecznika zabezpiecza Biuro
Wielkopolskiego ZPN.
§6
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Zarząd Wielkopolskiego
ZPN zatwierdza nią również wszystkie czynności i działania podjęte przez Rzecznika od
dnia jego powołania na tą funkcję, dokonywane w oparciu o odpowiednie stosowanie
innych przepisów.

