
Regulamin  
Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej  

 
 

I. Postanowienie ogólne 
§ 1 

 
1. Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem jurysdykcyjnym Lubuskiego ZPN 

działającym na podstawie Statutu Lubuskiego ZPN i własnego Regulaminu. 
2. Składa się z 6-9 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

oraz sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd LZPN. 
 

§ 2 

Związkowa Komisja Odwoławcza rozpatruje oraz rozstrzyga w II instancji środki 

odwoławcze od orzeczeń i decyzji Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny i innych 

jednostek organizacyjnych Lubuskiego ZPN, jak i również od orzeczeń Wydziałów 

Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz Podokręgów, dotyczących rozgrywek piłki 

nożnej. 

 

§ 3 

Do kompetencji Związkowej Komisji Odwoławczej jako organu dyscyplinarnego II 

instancji należy: 

1. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych 

podczas i w związku z zawodami piłkarskimi, podlegającymi kompetencji Lubuskiego 

ZPN. 

2. Orzecznictwo w postępowaniu przeciwko zawodnikom, trenerom, instruktorom, 

sędziom i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN, oraz przepisów i uchwał Lubuskiego ZPN. 

 

§ 4 

Związkowa Komisja Odwoławcza rozpatruje również na ogólnych zasadach 

odwołania od orzeczeń Wydziału Dyscyplinarnego Lubuskiego Związku Piłki Nożnej  

wydanych w związku z niewykonaniem lub przewlekłą realizacją prawomocnych 

orzeczeń organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych. 

§ 5 

 

1. Członkiem Związkowej Komisji Odwoławczej nie może być członek Zarządu 

Lubuskiego ZPN  i organów jurysdykcyjnych Związku. 

2. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Komisji Przewodniczący zwraca się 

do Zarządu o powołanie w jego miejsce innego członka Komisji. 

 

§ 6 

Kadencja Związkowej Komisji Odwoławczej jest równa kadencji Zarządu Lubuskiego 

ZPN, z tym , że Komisja do czasu powołania nowej załatwia bieżące sprawy. 

 



§ 7 

Na pierwszym zebraniu Związkowa Komisja Odwoławcza  zapoznaje się  

z przepisami, prowadzi szkolenie i załatwia sprawy organizacyjne. 

§ 8 

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej 

prowadzi dokumentację, akta i protokoły z działalności Komisji i przechowuje je  

w Biurze Lubuskiego ZPN. 

 

§ 9 

1. Pracami Związkowej Komisji Odwoławczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie 

jego nieobecności Wiceprzewodniczący.  

2. Przewodniczący reprezentuje Związkową Komisję Odwoławczą na zewnątrz, 

zwołuje jej posiedzenia oraz informuje Zarząd Lubuskiego ZPN o działalności 

Komisji. 

3. Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej ma prawo brać udział  

w posiedzeniach Zarządu Lubuskiego ZPN i innych organów z głosem doradczym. 

4. W szczególnych sytuacjach możliwe jest odbywanie posiedzeń, obrad w drodze 

telekonferencji. 

 

§ 10 

Uchwały Związkowej Komisji Odwoławczej w sprawach ogólnych poza 

orzeczeniowych zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów. W razie 

równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia. 

 

§ 11 

Z każdego posiedzenia Związkowej Komisji Odwoławczej sporządzany jest 

protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, lub 

przewodniczący składu orzekającego oraz protokolant. 

 

 

 

II. Postępowanie 

§ 12 

 

1. Związkowa Komisja Odwoławcza rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w minimum  

3 osobowym zespole orzekającym. Skład zespołu orzekającego wyznacza 

Przewodniczący, lub Wiceprzewodniczący Komisji.  

2. Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej do rozpatrywania spraw 

odwoławczych wyznacza skład minimum 3-osobowy, w tym Przewodniczącego  

i protokolanta. 

3. W sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym Przewodniczący 

Komisji może zarządzić rozpoznanie sprawy o powiększonym 5-osobowym lub w 

całym składzie jako zespół orzekający. 

 



 

 

 

§ 13 

 

1. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu II instancji w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia stronie orzeczenia wraz z uzasadnieniem 

2. Odwołanie wniesione po upływie terminu jest bezskuteczne. 

3. Jeżeli strona nie wniosła w terminie bez swojej winy odwołania, składa wniosek z 

uzasadnieniem o przywrócenie terminu dołączając równocześnie środek 

zaskarżenia. Związkowa Komisja Odwoławcza w przypadku podzielenia argumentów 

zawartych we wniosku przywraca termin do zaskarżenia decyzji. 

4. Wraz z odwołaniem winna być wniesiona opłata w wysokości określonej uchwałą 

Zarządu Lubuskiego ZPN. Opłata nie dotyczy Rzecznika Prawa Związkowego. 

5. W przypadku, gdy środek zaskarżenia zawiera braki formalne Przewodniczący 

wzywa stronę do ich uzupełnienia we wskazanym kierunku w ciągu 7 dni, a po 

bezskutecznym upływie odwołanie zwraca się bez rozpoznania. Podobna zasada 

obowiązuje w przypadku braku dowodu wpłaty kaucji odwoławczej. 

 

§ 14 

Środek odwoławczy powinien zawierać oznaczenie kwestionowanego orzeczenia lub 

decyzji oraz wniosek o jego (jej) uchylenia lub zmianę. 

 

§ 15 

Do rozpatrzenia wniesionego środka odwoławczego Przewodniczący Związkowej 

Komisji Odwoławczej lub Przewodniczący Składu Orzekającego może zarządzić 

przedłożenie przez odpowiedni organ związkowy wszystkich dokumentów i akt 

przedmiotowej sprawy. 

§ 16 

Po otrzymaniu całej dokumentacji niezbędnej dla rozpatrzenia sprawy 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego wyznacza termin posiedzenia, na które 

zaprasza skarżącą stronę, oraz przedstawiciela organu związkowego, który wydał 

kwestionowane orzeczenie lub decyzję w celu zreferowania sprawy i uzasadnienia 

podjętego rozstrzygnięcia. 

§ 17 

Strona wnosząca środek odwoławczy może być reprezentowana na posiedzeniu 

Związkowej Komisji Odwoławczej przez upoważnionego pełnomocnika (radca, 

adwokat lub inna osoba). Pełnomocnictwo musi być złożone na piśmie najpóźniej na 

pierwszym posiedzeniu Komisji. 

§ 18 

Związkowa Komisja Odwoławcza protokołuje posiedzenia utrwalając najbardziej 

istotne dowody, oraz wnioski stron. 

§ 19 



Zainteresowana strona, jej pełnomocnik oraz przedstawiciel organu związkowego, o 

którym mowa w § 16 biorą udział w posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej do 

czasu rozpoczęcia narady przez członków Komisji. 

§ 20 

Obrady i głosowanie nad orzeczeniem Związkowej Komisji Odwoławczej maja 

charakter niejawny. 

 

§ 21 

Odwołanie winno być rozpatrzone(gdy nie zajdą szczególne przeszkody)- w okresie 

1 miesiąca. 

 

§ 22 

1. Związkowa Komisja Odwoławcza może: 

 utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie lub decyzję, 

 oddalić środek odwoławczy, 

 zmienić zaskarżone orzeczenie lub decyzje, 

 umorzyć postępowanie, 

 uchylić zaskarżone orzeczenie lub decyzję w całości lub części i przekazać 

sprawę do ponownego rozpoznania we wskazanym kierunku przez właściwy 

organ. 

2. Orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a, b i c są ostateczne i natychmiast 

wykonalne. 

3. Związkowa Komisja Odwoławcza nie może zaostrzyć kary chyba, że odwołanie 

wniesiono na niekorzyść. 

 

§ 23 

1. Ogłoszenie sentencji orzeczenia następuje po zakończeniu obrad Związkowej 

Komisji Odwoławczej, na którym sprawa została ostatecznie rozpoznana. 

2. W sprawie skomplikowanej ogłoszenie orzeczenia może być odroczone na okres 

do 2 tygodni, o czym strony zostają powiadomione. 

 

§ 24 

Orzeczenie Związkowej Komisji Odwoławczej zostaje doręczone stronom na piśmie 

w terminie dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia. Może też być ogłoszone na 

stronie internetowej Związku. 

§ 25 

1. Opłaty związane z tytułu wnoszonego odwołania do Związkowej Komisji 

Odwoławczej reguluje uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN, które wnoszą: 

 Kluby IV ligi 300,00zł 

 Kluby klasy Okręgowej 250,00zł 

 Kluby klasy „A” 200,00zł  

 Kluby klasy „B” i „C” oraz osoby fizyczne 150,00zł. 

 Odwołania drużyn młodzieżowych 100,00zł 



2. Wysokość kaucji odwoławczej dla klubów II i III ligi określa § 27 pkt 3 Regulaminu 

Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, która wynosi: 

 III liga 1000 zł 

 II liga 2000 zł 

3. Wpłata kaucji w wysokości wskazanej w pkt 1 i 2 musi nastąpić wraz z 

wniesieniem odwołania. 

4. Opłata kaucji podlega zwrotowi gdy środek odwoławczy został uwzględniony w 

całości. 

 

III. Zaskarżanie decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych do Najwyższej 

komisji Odwoławczej PZPN 

 

§ 26 

Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN rozpoznaje w trybie kasacyjnym w 7 

osobowym składzie orzekającym środki zaskarżania od ostatecznych decyzji 

dyscyplinarnych lub regulaminowych podjętych przez Związkową Komisję 

Odwoławczą, gdy uprawniony podmiot w ciągu 30 dni od doręczenia tych decyzji z 

uzasadnieniem zarzuci rażące naruszenia prawa lub regulaminu wewnątrz 

związkowego, względnie naruszenia prawa do obrony. 

 

 

§ 27 

Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN może wstrzymać wykonanie zaskarżonej 

kasacją decyzji podjętej na szczeblu Związku. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 28 

Działalność Związkowej Komisji Odwoławczej zabezpiecza od strony techniczno-

organizacyjnej Biuro Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 29 

Prawo interpretacji Regulaminu oraz dokonywanie jego zmian przysługuje Zarządowi 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 30 

Niniejszy Regulamin  uchwalony i przyjęty przez Zarząd LZPN 5 września 2020 roku 

obowiązuje  od dnia podjęcia. 

 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 




