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Uchwała Nr 49/11/20/Z 

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

z dnia 9.11.2020 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscypliny Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej i Komisji Dyscypliny Podokręgu  
 

Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej postanawia: 

 

1. Zatwierdzić Regulamin Komisji Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji 

Dyscypliny Podokręgu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Komisji Dyscypliny i Prezesowi 

Śl. ZPN. 

3. Traci moc uchwała Zarządu nr 10/8/20/Z z dnia 25.08.2020 r.  

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r. 

 

 
Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Henryk Kula 
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Załącznik do Uchwały Zarządu Śl. ZPN 

 Nr 49/11/20/Z  z dnia 9.11.2020 r.  

 

R E G U L A M I N  

Komisji Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

i Komisji Dyscypliny Podokręgu 

 

§ 1 

Komisja Dyscypliny Śl. ZPN jest jurysdykcyjnym organem dyscyplinarnym Śl. ZPN 

powołanym do sprawowania kontroli przestrzegania reguł dyscyplinarnych i etyki 

współzawodnictwa sportowego oraz orzecznictwa dyscyplinarnego. 

W skład Komisji Dyscypliny Śl. ZPN wchodzą Komisje Dyscypliny Podokręgów, którym 

Komisja Dyscypliny Śl. ZPN powierza prowadzenie spraw na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2 

1. Komisja Dyscypliny Śl. ZPN składa się z 5-7 osób w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza oraz  członków powoływanych i odwoływanych przez 

Zarząd Śl. ZPN. 

2. Komisja Dyscypliny Podokręgu składa się z  osób powołanych przez Prezydium 

Podokręgu, tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Liczbę członków 

Komisji określa Prezydium Podokręgu.  

 

§ 3 

1. Działalnością Komisji Dyscypliny kieruje Przewodniczący. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia wykonuje   

Wiceprzewodniczący.  

3. Przewodniczący Komisji Dyscypliny Śl. ZPN ma prawo brać udział w posiedzeniach 

Komisji Dyscypliny Podokręgu oraz sprawuje nadzór nad rozstrzygnięciami tej Komisji.  

4. Osoba wchodząca w skład Komisji Dyscypliny nie może być jednocześnie członkiem 

Zarządu Śl. ZPN i Komisji Rewizyjnej Śl. ZPN oraz innych organów jurysdykcyjnych 

i dyscyplinarnych Śl. ZPN. 

5. Osoba wchodząca w skład Komisji Podokręgu nie może być jednocześnie członkiem 

Prezydium Podokręgu. 
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§ 4 

1. Posiedzenia  Komisji Dyscypliny Śl. ZPN odbywają się w zależności od potrzeb. 

2. Posiedzenia Komisji Dyscypliny Śl. ZPN w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać 

się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się (on line). 

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

4. Komisja rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w 3-osobowym Zespole Orzekającym. 

5. Postanowienia §4 pkt 1,2 i 3 stosuje się odpowiednio do Komisji Dyscypliny Podokręgu 

 

§ 5 

1. Do  kompetencji  Komisji  Dyscypliny Śl. ZPN  należy: 

a) Analiza i ocena przestrzegania przepisów dyscyplinarnych, zasady fair play i innych 

reguł etycznych przez członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów i działaczy piłkarskich. 

b) Orzecznictwo i prowadzenie spraw dyscyplinarnych na podstawie obowiązujących 

przepisów wewnątrzzwiązkowych.  

c) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji kar. 

d) Czasowe zawieszanie lub pozbawianie licencji. 

e) Sprawowanie nadzoru nad organizacją zawodów piłkarskich pod kątem bezpieczeństwa 

zawodników, trenerów, sędziów, działaczy i widowni. 

f) Podejmowanie środków zmierzających do przestrzegania przepisów dyscyplinarnych. 

g) Wyjaśnianie przepisów dyscyplinarnych Związku na spotkaniach z piłkarzami, 

trenerami i działaczami klubowymi. 

h) Wydawanie opinii w zakresie obowiązywania przepisów dyscyplinarnych. 

2. Do kompetencji Komisji Dyscypliny Podokręgu należy: 

a) Orzecznictwo i prowadzenie spraw dyscyplinarnych na podstawie obowiązujących 

przepisów wewnątrzzwiązkowych w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg, 

z wyłączeniem, spraw zawiłych oraz zagrożonych karą dyskwalifikacji powyżej 

1 roku.  

b) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji kar w rozgrywkach prowadzonych przez 

Podokręg. 

c) Sprawowanie nadzoru nad organizacją zawodów piłkarskich pod kątem 

bezpieczeństwa zawodników, trenerów, sędziów, działaczy i widowni, podczas 

rozgrywek prowadzonych przez Podokręg. 
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d) Wyjaśnianie przepisów dyscyplinarnych Związku na spotkaniach z piłkarzami, 

trenerami i działaczami klubowymi w Podokręgu. 

 

§ 6 

1.  Celem realizacji zadań wymienionych w §5 pkt 1 Komisja Dyscypliny Śl. ZPN podejmuje 

następujące działania: 

a) Rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe na zawodach 

szczebla związkowego,  

b) Na zasadach przewidzianych przepisami wewnątrzzwiązkowymi rozpatruje sprawy 

podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu w stosunku do zawodników, trenerów, 

instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich popełniających wykroczenia poza 

zawodami piłkarskimi. 

c) Rozpatruje  sprawy  podlegające  postępowaniu  dyscyplinarnemu przekazane Komisji 

Dyscypliny prze inne organy Śl. ZPN. 

d) Nakłada zgodnie z postanowieniami  Regulaminu  Dyscyplinarnego PZPN kary 

dyscyplinarne na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów 

oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się naruszeń przepisów i zasad 

obowiązujących w sporcie piłki nożnej, a w szczególności za: 

1) wykroczenia powstałe w związku z zawodami piłkarskimi i poza nimi, 

2) naruszenia przepisów dotyczących zmian przynależności klubowej    zawodników. 

2.  Celem realizacji zadań wymienionych w §5 pkt 2 Komisja Dyscypliny Podokręgu 

podejmuje następujące działania: 

a) Rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe podczas 

rozgrywek prowadzonych przez Podokręg,  

b) Na zasadach przewidzianych przepisami wewnątrzzwiązkowymi rozpatruje sprawy 

podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu w stosunku do zawodników, trenerów, 

instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich popełniających wykroczenia poza 

zawodami piłkarskimi, podczas rozgrywek na szczeblu Podokręgu. 

c) Rozpatruje  sprawy  podlegające  postępowaniu  dyscyplinarnemu przekazane Komisji 

Dyscypliny przez inne Komisje Podokręgu. 

d) Nakłada zgodnie z postanowieniami  Regulaminu  Dyscyplinarnego PZPN kary 

dyscyplinarne na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów 

oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się naruszeń przepisów i zasad 
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obowiązujących w sporcie piłki nożnej, a w szczególności za wykroczenia powstałe 

w związku z zawodami piłkarskimi i poza nimi, na szczeblu Podokręgu. 

e) Przekazuje,  sprawy należące do kompetencji  Komisji Dyscypliny Śl. ZPN, w trybie 

§5 pkt 2a Regulaminu. 

§ 7 

Członkowie Komisji Dyscypliny Śl. ZPN oraz Komisji Dyscypliny Podokręgu 

w sprawowaniu orzecznictwa dyscyplinarnego są niezawiśli, orzekając  na zasadzie 

swobodnej oceny dowodów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym, zobowiązani są 

zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z pełnieniem swych funkcji.  

 

§ 8 

1. Członkowie Komisji Dyscypliny Śl. ZPN oraz Komisji Dyscypliny Podokręgu, będący 

jednocześnie społecznie lub zawodowo zaangażowani w pracę klubów, które 

w postępowaniu dyscyplinarnym występują w charakterze stron, są wyłączeni od 

rozpoznania i orzekania w danej sprawie z urzędu. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 jak również przesłanek 

mogących poddawać w wątpliwość bezstronność członka Komisji, członek Komisji 

zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym fakcie Przewodniczącego i wyłączyć 

się od rozpoznania i orzekania w danej sprawie. 

 

§ 9 

1.  Sprawy prowadzone przez Komisje rozstrzygane są w formie orzeczeń, zwykłą 

większością głosów. 

2.  Orzeczenia przekazywane zainteresowanym w formie pisemnej są podpisywane przez 

Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego lub 

wyznaczonego przez niego członka Komisji. 

3.  W razie stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego poważnych uchybień 

dotyczących zdarzeń o charakterze chuligańskim, rasistowskim, ksenofobicznym, 

korupcyjnym lub dopingu zaistniałych na meczach piłkarskich w rozgrywkach 

prowadzonych przez Śl. ZPN Komisja Dyscypliny wszczyna postępowanie dyscyplinarne. 

4.  Postanowienia pkt 1,2 i 3 stosuje się odpowiednio do Komisji Dyscypliny Podokręgu. 

5.  O wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w kwestiach wymienionych w punkcie 3 

Komisja Dyscypliny Śl. ZPN każdorazowo zawiadamia Rzecznika Dyscyplinarnego 

Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rzecznik podejmuje decyzje o przejęciu sprawy do 
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własnego prowadzenia lub pozostawieniu jej do dalszego prowadzenia Komisji 

Dyscypliny Śl. ZPN. 

 

§ 10 

1. Komisja Dyscypliny Śl. ZPN oraz Komisja Dyscypliny Podokręgu jest uprawniona do 

wydawania komunikatów dotyczących swej działalności. 

2. Komisja Dyscypliny Śl. ZPN oraz Komisja Dyscypliny Podokręgu uprawniona jest do 

podejmowania czynności w sprawach wnioskowanych przez inne organy Śl. ZPN. 

 

§ 11 

1. Komisja Dyscypliny realizuje swe funkcje we współpracy z innymi komisjami Śl. ZPN. 

2. Komisja Dyscypliny Podokręgu realizuje swe funkcje we współpracy z Komisją 

Dyscypliny Śl. ZPN oraz komisjami Podokręgu. 

 

§ 12 

1. W posiedzeniach Komisji Dyscypliny Śl. ZPN mogą uczestniczyć członkowie Zarządu 

Śl. ZPN, Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone, z wyłączeniem narady i głosowania. 

2. W posiedzeniach Komisji Dyscypliny Podokręgu mogą uczestniczyć członkowie 

Prezydium Podokręgu oraz osoby zaproszone, z wyłączeniem narady i głosowania.  

 

§ 13 

Kadencja Komisji Dyscypliny Śl. ZPN jest równa kadencji Zarządu Śl. ZPN, a Komisja 

Dyscypliny Podokręgu Kadencji Prezydium Podokręgu. 

 

§ 14 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Śl. ZPN. 

 

 

Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Henryk Kula 

 


