Uchwała nr 50/V/2018
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 07.05.2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 07.05.2018r.
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 07.05.2018r. stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 17.04.2018r.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego Podkarpackiego ZPN za rok 2017.
5. Przyjęcie Regulaminu Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN.
6. Przyznanie odznaczeń honorowych Podkarpackiego ZPN.
7. Podsumowanie rozgrywek XVIII Finału Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku.
8. Informacja na temat III Pielgrzymki Podkarpackiego ZPN.
9. Informacja na temat XVII Gali Piłkarskiej Podkarpacka NIKE 2018
10. Informacja na temat następnego posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN.
11. Pisma jakie wpłynęły.
12. Wolne wnioski i oświadczenia
13. Zakończenie obrad.

Uchwała nr 51/V/2018
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 07.05.2018 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 17 kwietnia 2018r.

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,

działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

postanawia:
1. Przyjąć protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 17.04.2018r
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 52/V/2018 r.
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 07.05.2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
za rok 2017

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 5 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:

1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej za rok 2017.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2017 przenieść do funduszu statutowego
Podk. ZPN.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Uchwała nr 53/V/2018 r.
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 07.05.2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Dyscypliny
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 9 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
oraz Regulaminu Zarządu Podkarpackiego ZPN § 10 ust.1 pkt.9
postanawia:

1. Przyjąć Regulamin Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

Regulamin
Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
z siedzibą w Rzeszowie

I.

Postanowienia ogólne.
§1

Wydział Dyscypliny jest jurysdykcyjnym organem dyscyplinarnym Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej działającym na podstawie Art. 11, Art. 42, Art. 44 oraz Art. 45
Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Regulaminu Dyscyplinarnego
Polskiego Związku Piłki Nożnej i własnego regulaminu uchwalonego przez Zarząd
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, powołanym do sprawowania orzecznictwa
dyscyplinarnego w stosunku do członków władz ( organów) Podkarpackiego ZPN,
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego,
pośredników transakcyjnych, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich,
obserwatorów, delegatów, działaczy piłkarskich, klubów piłkarskich oraz innych
podmiotów podlegających jurysdykcji Wydziału Dyscypliny na podstawie Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN, Statutu Podk. ZPN lub innych przepisów obowiązujących w
Polskim bądź Podkarpackim Związku Piłki Nożnej.
§ 2
1. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu dyscyplinarnego I Instancji
należy w szczególności:
a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych
podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu Podkarpackiego
ZPN,
b) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku
z zawodami piłkarskimi – reguł technicznych i dyscyplinarnych,
c) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących
statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w
rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki ZPN,
d) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom
i działaczom piłkarskim oraz innym osobom, które podlegają jurysdykcji
Podkarpackiego ZPN w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.
e) rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych
i dyscyplinarnych Podkarpackiego ZPN, trenerów, instruktorów, sędziów,
członków sztabu medycznego, pośredników transakcyjnych, licencjonowanych
organizatorów imprez piłkarskich oraz działaczy piłkarskich obwinionych
o naruszenie norm etyczno-moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu,
regulaminów, uchwał i zarządzeń władz PZPN lub Podkarpackiego ZPN,
w sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach
piłkarskich i z naruszeniem reguł gry.

2. Wydział Dyscypliny jako organ dyscyplinarny II Instancji rozpatruje odwołania
od orzeczeń Zarządów Klubów uczestniczących w rozgrywkach
prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.
§ 3
1. Wydział Dyscypliny składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
sekretarza oraz od pięciu (5) do ośmiu (8) członków. Wydział Dyscypliny
orzeka w pełnym składzie osobowym lub w zespołach orzekających
składających
się
z trzech (3) członków działających pod kierownictwem Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego o czym decyduje Przewodniczący Wydziału. Dla
ważności orzeczeń Wydział Dyscypliny, który rozpatruje sprawę w pełnym
składzie osobowym wymagana jest obecność co najmniej połowy członków,
w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczącym i członkiem Wydziału Dyscypliny nie może być członek
Zarządu Podk. ZPN , Komisji Rewizyjnej Podk. ZPN lub innego organu
jurysdykcyjnego Podk. ZPN.
3. Przewodniczącym i członkiem Wydziału Dyscypliny mogą być wyłącznie osoby
nie karane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
4. Członkowie Wydziału w orzekaniu są niezawiśli oraz samodzielni i orzekają na
zasadzie swobodnej oceny dowodów.
5. Członek Wydziału podlega wyłączeniu od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
6. W przypadku, jeżeli Członek Wydziału nie wyłączy się z rozpoznawania sprawy
o wyłączeniu Członka Wydziału rozstrzyga jednoosobowo Przewodniczący.
7. W przypadku powzięcia wątpliwości co do bezstronności Przewodniczącego,
winien on niezwłocznie poddać kwestię wyłączenia z rozpoznania sprawy pod
rozstrzygnięcie pozostałych członków Wydziału.
8. Członkowie Wydziału zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje
uzyskane w związku z pełnieniem przez nich funkcji, w szczególności treść
narady i głosowania. Nie dotyczy to sentencji rozstrzygnięcia, jego motywów i
uzasadnienia.
§4
1. Przewodniczącego oraz członków Wydziału Dyscypliny powołuje i odwołuje
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Powołanie bądź odwołanie
członka Wydziału następuje na wniosek Przewodniczącego Wydziału lub z
własnej inicjatywy Zarządu.
2. Na pierwszym zebraniu Wydział Dyscypliny wybiera ze swego grona
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, w obecności co najmniej 2/3 członków
Wydziału.
§5
1. Pracami Wydziału Dyscypliny kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, zwołuje jego posiedzenia
oraz informuje Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej o działalności
Wydziału.

3. Przewodniczący Wydziału Dyscypliny może być zapraszany przez Prezesa
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na posiedzenia Zarządu Związku.
4. Posiedzenia Wydziału Dyscypliny odbywają się w miarę potrzeb, a w trakcie
trwania sezonu nie rzadziej niż raz w tygodniu.
§6
Sekretarz Wydziału prowadzi dokumentację i akta spraw oraz sporządza protokoły
z posiedzeń Wydziału, które podpisuje wraz z Przewodniczącym posiedzenia.
§7
1.Wydział orzeka na posiedzeniach. Posiedzenia są niejawne.
2.Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Wydziału, udziela głosu stronom,
wyznacza kolejność zadawania pytań oraz uchyla pytania, niemające znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, funkcje te
wykonuje Wiceprzewodniczący.
3.O ile Przewodniczący nie postanowi inaczej, posiedzenia Wydziału zwoływane są
raz w tygodniu. Posiedzenia Wydziału odbywają się w siedzibie Podk. ZPN lub w
innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu. Przewodniczący ze względu na
charakter, zawiłość lub wagę sprawy może zwołać posiedzenie w każdym czasie.
4.Wydział zobowiązany jest odbyć posiedzenie w terminie wyznaczonym przez
Przewodniczącego
5.W sprawach poza orzeczniczych, nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący może
podejmować decyzję jednoosobowo, informując na najbliższym posiedzeniu o jej
treści Wydział, który musi zająć stanowisko w tej sprawie.
6.Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia przekazuje się Członkom Wydziału w
sposób umożliwiający powzięcie informacji zawartej w zawiadomieniu, w
szczególności przesyłką listowną lub faksem lub e-mail-em lub telefonicznie - co
najmniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia, podając w zawiadomieniu datę,
godzinę, miejsce posiedzenia i porządek obrad.
7.Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony, chyba, że sprzeciwi się
temu Przewodniczący posiedzenia. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być
rozpatrywane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad posiedzenia.
8. Uchwały Wydziału Dyscypliny w sprawach poza orzeczniczych zapadają
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Wydziału. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos
Przewodniczącego posiedzenia.

§8
1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne.
2. Kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe.
3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za jedno przewinienie
dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą.
4. Kary zasadnicze określają postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
regulujące poszczególne rodzaje przewinień dyscyplinarnych.
5. Wydział Dyscypliny obok jednej lub kilku kar zasadniczych może orzec jedna lub
kilka kar dodatkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
6. Wymierzając karę, Wydział Dyscypliny uwzględnia cele kary w zakresie jej
oddziaływania na obwinionego jak i środowisko piłkarskie.
7. Rodzaje przewinień dyscyplinarnych, rodzaje kar dyscyplinarnych i ich wymiar
oraz zasady karania określają postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
II.
Postępowanie.
§9
1. Jeżeli
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie
popełnienia
przewinienia
dyscyplinarnego przez oznaczoną osobą fizyczną lub prawną, wszczyna się
postępowanie dyscyplinarne, niezależnie od innego toczącego się postępowania
przeciwko obwinionemu przed jakimkolwiek organem orzekającym.
2. Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem
wyjaśniającym, w celu ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz w celu ustalenia osób
obwinionych.
3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego następuje z urzędu
lub na wniosek uprawnionego podmiotu.
4. Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest
zainteresowany,
Rzecznik
Dyscyplinarny,
Rzecznik
Ochrony
Prawa
Związkowego, Rzecznik Etyki, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Komisja ds. Nagłych Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej, organy wykonawcze podokręgów oraz okręgowych
związków piłki nożnej.
5. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub
dyscyplinarnego został złożony przez nieuprawnioną osobę, organ dyscyplinarny
winien rozważyć zasadność wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku,
gdy organ dyscyplinarny uznaje, że wszczęcie postępowania jest bezzasadne,
okoliczność ta winna zostać stwierdzona notatką, załączaną do zawiadomienia
i składaną do akt sprawy.
6. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest
oczywiście bezzasadny lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
ustalono, że nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny odmawia wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się z urzędu lub na
wniosek, niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
7. Nie można orzec kary za przewinienia dyscyplinarne, jeżeli od jego popełnienia
do czasu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego upłynęły:

a) 2 lata – za przewinienie dyscyplinarne nie zagrożone karą wykluczenia
z PZPN,
b) 8 lat – za przewinienie dyscyplinarne dopingu,
c) 10 lat – za inne przewinienie dyscyplinarne.
§ 10
1. Wydział Dyscypliny rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w pełnym składzie
osobowym, bądź w trzyosobowych zespołach, o czym decyduje Przewodniczący
Wydziału w zależności od wagi sprawy, stopnia jej skomplikowania i grożących
sankcji.
2. Przewodniczącego
oraz
członków
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny.

Zespołu

Orzekającego

wyznacza

3. W przypadku gdy w skład Zespołu Orzekającego wchodzi Przewodniczący
Wydziału z urzędu pełni on funkcję Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
4. Protokół z posiedzenia sporządza jeden z członków, wyznaczony przez
Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
§ 11
Celem
wszechstronnego
wyjaśnienia
sprawy,
Przewodniczący
Zespołu
Orzekającego może zarządzić przedstawienie przez odpowiedni organ związkowy
wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy.
§ 12
1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego wyznacza rozpoznania sprawy, zarządza
wezwania strony i świadków.
2. Zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego i działaczy klubowych
wzywa się za pośrednictwem macierzystego klubu.
3. Sędziów, obserwatorów, delegatów i działaczy związkowych wzywa się za
pośrednictwem macierzystego związku piłki nożnej.
4. Usprawiedliwienie nieobecności przez wezwane osoby powinno nastąpić przed
rozpoczęciem posiedzenia Zespołu Orzekającego w formie pisemnej,
a w nagłych wypadkach telefonicznie.
5. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej strony nie stoi na przeszkodzie
rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia, chyba, że nieobecność którejkolwiek
z tych osób uniemożliwiałoby wszechstronne wyjaśnienia sprawy bądź
naruszone zostałoby prawo do obrony jednej ze stron postępowania.
6. W przypadku nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się sędziów, obserwatorów
i delegatów w charakterze świadków, co uniemożliwiło rozpoznanie sprawy,
przewodniczący Wydziału Dyscypliny występuje do Zespołu Obsady
z wnioskiem o nieuwzględnianie w obsadzie zawodów ww. osób do czasu
stawienia się na posiedzeniu Wydziału Dyscypliny.
7. Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego może zezwolić
na udział w posiedzeniu innych osób.
8. Osobę, która ustanowiła pełnomocnika wzywa się zgodnie z zasadami,
określonymi w ust. 2 i 3 § 12 lub na adres pełnomocnika.
9. Korespondencja do uczestników postępowania może być wysyłana na adres
mailowy jeżeli strona wyrazi na to zgodę i wskaże taki adres.
10. W sprawach niecierpiących zwłoki, zawiadomienie o terminie rozpoznania
sprawy może być dokonane telefonicznie.

§13
1. Posiedzenia Wydziału Dyscypliny są jawne dla stron, z wyłączeniem narady
i głosowania nad orzeczeniem. Zasada jawności nie dotyczy postępowań
w sprawach: zastosowania środka zapobiegawczego, darowania kary, zatarcia
ukarania, a także postępowania przed organem II instancji w przedmiocie
zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności. O niejawności posiedzenia
decyduje Przewodniczący Wydziału Dyscypliny.
2. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutu, po czym
strony zgłaszają ustnie swoje zdania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia.
3. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony
przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych.
4. Orzeczenie może być wydane w oparciu o raport sędziego głównego, asystenta,
obserwatora i delegata na mecz, jak również na podstawie innych dokumentów.
§14
1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego zamyka posiedzenie, gdy uzna sprawę
za dostatecznie wyjaśnioną.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia materiału dowodowego, Przewodniczący
Zespołu Orzekającego ogłasza przerwę w posiedzeniu, wyznaczając następny
termin posiedzenia.
3. Jeżeli Przewodniczący uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę
i głosowanie nad orzeczeniem.
4. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów, przy czym żaden z członków
Zespołu Orzekającego nie może odmówić udziału w głosowaniu, jak również
wstrzymać się od głosu, chyba że wyłączył się od rozpoznania tej sprawy.
5. Członkowie Zespołu Orzekającego zobowiązani są do zachować w tajemnicy
przebieg posiedzenia a w szczególności narady i głosowania. Nie dotyczy
to sentencji rozstrzygnięcia, jego motywów oraz uzasadnienia treści
rozstrzygnięcia.
§15
1. Zespół Orzekający w I instancji może :
1) orzec karę dyscyplinarną określoną w postanowieniach Regulaminu
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej lub przepisach
dyscyplinarnych Podkarpackiego ZPN,
2) uznać, że zachodzi konieczność wymierzenia kary w wysokości zastrzeżonej
dla organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Piłki Nożnej i przekazać
sprawę do rozpatrzenia tym organom zgodnie z właściwością na podstawie
Art. 126 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3) uwzględnić wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności i wymierzyć uzgodnioną z obwinionym karę dyscyplinarną
4) uniewinnić obwinionego,

5) odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przeprowadzone postępowanie
wyjaśniające wykaże, że przy udzieleniu napomnienia lub wykluczeniu z gry w
sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną, w szczególności gdy
sędzia zawodów udzielił napomnienia lub wykluczył z gry niewłaściwego
zawodnika oraz jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby
niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego
przewinienia dyscyplinarnego,
6) uznać się za niewłaściwy do wydania orzeczenia ze względu na rodzaj
(przedmiot) sprawy i przekazać ją do rozpoznania przez inny organ
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej zgodnie z jego kompetencjami,
7) umorzyć postępowanie dyscyplinarne.
2. Zespół Orzekający w II instancji może :
1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez
osobę nieuprawnioną,
2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty
sprawy,
3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę
do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,
4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić
zaskarżone orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć,
a w pozostałej części przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez
właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,
5) umorzyć postępowanie odwoławcze.
§16
1. Po zakończonej naradzie organu, osoba przewodnicząca posiedzeniu
niezwłocznie ogłasza orzeczenie i przedstawia krótkie uzasadnienie
rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.
2. Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni
od ogłoszenia, doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego
pełnomocnikowi, pouczając go o sposobie i terminie odwołania. Orzeczenie
powinno zawierać oznaczenie organu dyscyplinarnego i składu zespołu
orzekającego w sprawie, datę wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy,
kwalifikację prawną przypisanego przewinienia dyscyplinarnego oraz rodzaj
i wysokość wymierzonej kary. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzły opis
przewinienia dyscyplinarnego i wskazanie dowodów, na podstawie których
przypisano obwinionemu to przewinienie.
3. Orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat)
oraz orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności dyscyplinarnej nie uzasadnia się.
4. Orzeczenia doręcza się ponadto Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział
w sprawie oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.
5. Z uwagi na zawiłość sprawy, organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie
orzeczenia na czas do 14 dni.
§

§ 17
Postępowanie winno być prowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki, w sposób
zapewniający należytą koncentrację materiału dowodowego i zapobiegający
przewlekaniu postępowania.
§ 18
W przypadku rozpatrywania spraw o których mowa w § 2 ust. 2 Wydział Dyscypliny
stosuje odpowiednio przepisy §7 – 24 Regulaminu Komisji Odwoławczej
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
III. Środki odwoławcze.
§ 19
1. Odwołania od orzeczeń Wydziału Dyscypliny jako organu I Instancji składa
bezpośrednio do Komisji Odwoławczej Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej lub
za pośrednictwem Wydziału Dyscypliny w terminie 7 dni od otrzymania przez
skarżącego, orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem.
2. Środek odwoławczy wniesiony po terminie, o którym mowa w ust.1 lub w tym
terminie nieopłacony, nie podlega rozpoznaniu.
3. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości.
4. Obowiązek opłacenia odwołania nie dotyczy Rzecznika Ochrony Prawa
Związkowego.
§ 20
1. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie kwestionowanego orzeczenia, zarzuty
przeciwko orzeczeniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody bądź okoliczności uzasadniające to żądanie.
2. Do odwołania należy dołączyć kserokopię dowodu opłacenia kaucji pieniężnej.
§ 21
Wysokość opłat związanych z wnoszeniem środków odwoławczych regulują
postanowienia Art. 145 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
§ 22
1. Środki zaskarżenia od ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych wydanych przez
Wydział Dyscypliny jako organ dyscyplinarny II Instancji, rozpoznaje w trybie
kasacyjnym Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej,
gdy uprawniony podmiot w ciągu 30 dni od doręczenia tych orzeczeń wraz
z uzasadnieniem, zarzuci rażące naruszenie prawa lub regulaminów
wewnątrzzwiązkowych, względnie naruszenie prawa do obrony.
2. Środek zaskarżenia winien zawierać oznaczenie kwestionowanego orzeczenia
oraz wniosek o jego uchylenie lub zmianę wraz z uzasadnieniem.
Opłacony środek zaskarżenia, o którym mowa w ust. 1 wnosi się
za pośrednictwem Wydziału Dyscypliny , który w terminie 7 dni winien przekazać
go wraz z aktami sprawy i swoim stanowiskiem Najwyższej Komisji Odwoławczej
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

3. Obowiązek opłacenia
Związkowego.

kasacji

nie

dotyczy

Rzecznika

Ochrony

Prawa

4. Środek zaskarżenia wniesiony po terminie lub w tym terminie nie opłacony nie
podlega rozpatrzeniu.
IV. Postanowienia końcowe.
§ 23
1. Wydział Dyscypliny obowiązany jest do prowadzenia rejestru orzeczonych kar
dyscyplinarnych.
2. Na wniosek ukaranego, kara może być wykreślona z ewidencji po upływie 3 lat
od daty jej odbycia lub po upływie okresu próby.
3. Z chwilą skreślenia, karę uważa się za niebyłą.
§ 24
1.Działalność Wydziału Dyscypliny zabezpiecza od strony techniczno-organizacyjnej
Biuro Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
2.Członkom Wydziału przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach
Wydziału.
3. Zarząd Podk. ZPN może przyznawać Przewodniczącemu i członkom Wydziału
nagrody pieniężne za pracę w Wydziale.
§ 25
Prawo wykładni przepisów niniejszego
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Regulaminu

przysługuje

Zarządowi

§ 26
Regulamin niniejszy może być w każdym czasie zmieniony w drodze Uchwały
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.
§ 27
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała Zarządu Podk. ZPN
Nr 53/V/2018.z dnia 07.05.2018r.

Uchwała nr 54/V/2018 r.
Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 07.05.2018 r.
w sprawie przyznania odznaczeń honorowych Podkarpackiego ZPN
Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
działając na podstawie Art. 35 § 1 pkt. 23 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia:
1. Przyznać odznaczenia honorowe Podkarpackiego ZPN dla działaczy Klubu KP
Strzelec Frysztak oraz osób wspierających działalność Klubu:
Brązowa odznaka:
Marek Armata
Tomasz Garncarski
Michał Jamróg
Paweł Wnęk
Srebrna odznaka:
Grzegirz Błoniarz
Mateusz Dyka
Marcin Januszczak
Jan Ziarnik
Złota odznaka:
Marcin Pilut
Michał Pilut
Honorowa odznaka:
Jan Matysik
Diamentowa Odznaka:
Jan Wnęk
2. Przyznać odznaczenia honorowe Podkarpackiego ZPN dla osób wspierających
działalność klubu San Kłyżów:
Srebrna odznaka:
Aleksander Jabłoński
Złota odznaka:
Tadeusz Bąk
3. Przyznać odznaczenia honorowe Podkarpackiego ZPN z okazji 20-lecia klubu Orły
Borowa:
Brązowa odznaka:
Rafał Chytaj
Paweł Krawczyk
Jarosław Krężel
Norbert Małek

Piotr Małek
Tomasz SKarber
Łukasz Waśko
Mariusz Wilk
Srebrna odznaka:
Marian Barnaś
Roman Kulas
Tadeusz Kuta
Stanisław Wilk
Złota odznaka:
Józef Chudy
Czesław Szatko
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/ Mieczysław Golba

