REGUL AMIN
Komisji Odwoławczej Opolskiego Związku Piłki Nożnej

I. Postanowienia wstępne.
§1
Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym Opolskiego Związku Piłki
Nożnej działającym na podstawie § 40 i 46 Statutu OZPN i niniejszego Regulaminu.
§2
Przewodniczącego oraz członków Komisji Odwoławczej powołuje Zarząd OZPN.
§3
1 .Komisja Odwoławcza jako organ II instancji jest powołana do rozpoznawania
odwołań:
a) od decyzji Wydziału Gier OZPN,
b) od orzeczeń Wydziału Dyscypliny OZPN,
c) orzeczeń Zarządów Klubów,
d) od innych Komisji i jednostek organizacyjnych Związku, którym przepisy
wewnątrzzwiązkowe przyznają uprawnienia w zakresie orzekania w I
instancji.
§4
1 .Do kompetencji Komisji Odwoławczej należy :
a) Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych
podczas i w związku z zawodami piłkarskimi, podlegającymi kompetencji OZPN,
b) Orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, sędziom i działaczom
piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN oraz przepisów OZPN,
c) Orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego
zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu
OZPN.
§5
Komisja Odwoławcza rozpatruje również odwołania od orzeczeń Wydziały
Dyscypliny OZPN wydanych w związku z niewykonaniem lub przewlekłą
realizacją prawomocnych orzeczeń jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych OZPN.
§6
1. Komisja Odwoławcza składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 3
Członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd OZPN.
2. Członek Komisji Odwoławczej nie może być Członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej
lub innego organu jurysdykcyjnego. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie
karane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne.
§7
Kadencja Komisji Odwoławczej jest równa kadencji Zarządu OZPN.
§8
Na pierwszym zebraniu Komisja Odwoławcza wybiera ze swojego grona
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§9
1. Pracami Komisji Odwoławczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego
nieobecności – Wiceprzewodniczący
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję Odwoławczą na zewnątrz, zwołuje jej
posiedzenia oraz informuje Zarząd OZPN o działalności Komisji.
3. Przewodniczący Komisji Odwoławczej ma prawo brać udział w posiedzeniach
Zarządu OZPN i innych organów z głosem doradczym.
4. Dla ważności rozstrzygnięć Komisji wymagana jest obecność co najmniej 3
Członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
5. Członek Komisji nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym
jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt
interesów. O wyłączeniu na podstawie oświadczenia członka Komisji lub na wniosek
strony postępowania rozstrzyga zarządzeniem Przewodniczący.
§ 10
Sekretarz Komisji Odwoławczej prowadzi dokumentacje, akta i protokoły z działalności
Komisji, które są przechowywane w biurze OZPN.
§ 11
Uchwały Komisji Odwoławczej w sprawach poza orzeczniczych zapadają w głosowaniu
jawnym zwykła większością głosów. W razie równości głosów decydujący jest głos
przewodniczącego posiedzenia.
§ 12
Z każdego posiedzenia Komisji Odwoławczej sporządzany jest protokół, który podpisuje
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
II. Postępowanie
§ 13
1. Komisja Odwoławcza rozpatruje i rozstrzyga sprawy w 3- osobowym Zespole
Orzekającym.
2. W sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym Przewodniczący
Komisji może zarządzić rozpoznanie sprawy w powiększonym 5-osobowym składzie
orzekającym.
3. Orzeczenia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
4. Członek Komisji rozpoznający daną sprawę nie może uchylić się od jej
rozstrzygnięcia.
§ 14
Środek odwoławczy jest wnoszony do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem organu,
który wydał zaskarżone orzeczenie lub decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia
stronie.
Odwołanie powinno zawierać:
a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest
zaskarżone w całości czy w części,
b) zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem,

c) wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania.
d) powołanie w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów, wraz z uzasadnieniem
dlaczego nie było możliwe ich przedstawienie w postępowaniu przed organem l
instancji.
§ 16
1. Dla rozpatrzenia wniesionego środka Odwoławczego Przewodniczący Komisji
Odwoławczej może zarządzić przedstawienie przez odpowiedni organ związkowy
wszystkich dokumentów i akt dotyczących przedmiotowej sprawy.|
2. Przewodniczący Komisji może wezwać stronę odwoławczą do uzupełnienia braków
formalnych w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpoznania.
3. Przewodniczący Komisji Odwoławczej, wydając zarządzenie, może pozostawić
środek zaskarżenia bez rozpoznania, gdy:
a)
wnoszący odwołanie nie jest stroną postępowania;
b)
w przedmiotowej sprawie odwołanie nie przysługuje;
c)
sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku;
d)
środek odwołania został złożony po terminie lub nie został opłacony we
właściwym terminie;
 ośrodek odwołania został złożony z pominięciem organu, który wydał
zaskarżoną decyzję pomimo
tego, iż pouczenie zawierało
szczegółowe
 informacje dotyczące trybu odwołania strona we właściwym terminie nie
uzupełniła braków formalnych.
4,

Na wydane przez Przewodniczącego Komisji zarządzenie skarżącemu
przysługuje wniosek o rozpoznanie sprawy przez Komisję w terminie 7 dni od
daty przesłania zarządzenia Po uprawomocnieniu się zarządzenia o pozostawieniu
środka zaskarżenia bez rozpoznania, Przewodniczący Komisji zarządza zwrot
wniesionej przez skarżącego kaucji pieniężnej
§ 17
1. Po otrzymaniu całej dokumentacji niezbędnej do 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.
2. Przewodniczący posiedzenia kieruje jego przebiegiem, zadaje pytania jako pierwszy,
wyznacza kolejność zadawania pytań, udziela głosu stronom, a także ma prawo
uchylania pytań, jeśli nie zmierzają one do ustalenia istotnych okoliczności sprawy.
Przewodniczący Komisji ma prawo wydawania wszelkich zarządzeń o charakterze
porządkowym. Na zarządzenia Przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.
3. Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i
wniosków. Nie budzące wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie
ustosunkowała się Komisja uznaje za przyznane.

§ 18
Strona wnosząca środek odwoławczy może być reprezentowana na posiedzeniu Komisji
Odwoławczej przez upoważnionego pełnomocnika, którym może być adwokat, radca
prawny lub inna osoba.
§ 19
W trakcie posiedzenia Komisji Odwoławczej strona może uzupełnić ustnie wnioski
sformułowane w środku odwoławczym.
§ 20
Zainteresowana strona, jej pełnomocnik oraz przedstawiciel organu związkowego, o
którym mowa w § 16 biorą udział w posiedzeniu Komisji Odwoławczej do czasu
rozpoczęcia narady przez jej członków.
§ 21
Po przedstawieniu swoich stanowisk przez strony - obrady komisji odwoławczej mają
charakter niejawny.
Organ odwoławczy nie może wydać orzeczenie na niekorzyść strony odwołującej się,
chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes
społeczny.
§ 22
Organ odwoławczy nie może wydać orzeczenie na niekorzyść strony odwołującej się,
chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes
społeczny.
§ 23
1. Organ odwoławczy wydaje orzeczenie, w którym:
a) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla zaskarżoną decyzję w
całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając
tę decyzję umarza postępowanie pierwszej instancji, albo umarza postępowanie
odwoławcze, oddalić odwołanie w całości lub części jako bezzasadne lub złożone
przez osobę nieuprawnioną.
2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę
do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy
wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w
znacznej części. Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy
wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
3.Komisja może, na wniosek strony, orzec o zawieszeniu rygoru natychmiastowej
wykonalności nałożonego przez organ I instancji. Orzeczenie w powyższym zakresie
może nastąpić na posiedzeniu bez udziału stron. Posiedzenie w przedmiocie
rozstrzygnięcia wniosku o zawieszenie natychmiastowej wykonalności może również
zostać zorganizowane z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość, z
zachowaniem wymogów co do minimalnego składu Komisji oraz zgodnie z
zarządzeniem Przewodniczącego określającym szczegóły techniczne organizacji
posiedzenia i wydania orzeczenia. W powyższym trybie mogą być również rozpatrywane
inne sprawy nie wymagające udziału stron.
4.Orzeczenia Komisji Odwoławczej są ostateczne.

§ 24
1. Ogłoszenie
sentencji
orzeczenia następuje
po
zakończeniu obrad
Komisji Odwoławczej, na których sprawa została ostatecznie rozpatrzona.
2. Uzasadnienie orzeczenia Komisji Odwoławczej sporządza się w terminie 7 dni
od jego ogłoszenia.
3. W sprawie skomplikowanej pod względem prawnym, ogłoszenie orzeczenia może
być odroczone na okres do 2 tygodni, o czym zostają powiadomione strony.
§ 25
Orzeczenie Komisji Odwoławczej zostaje doręczone stronom na piśmie w terminie
2 tygodni od dnia ogłoszenia.
§ 26
O płaty związane z wnoszeniem środków odwoławczych do Komisji Odwoławczej
regulują odrębne przepisy wydane przez Zarząd OZPN.

III. Zaskarżenia orzeczeń do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
§ 27
Wniesienie kasacji, jest możliwe, gdy uprawniona strona postępowania, Rzecznik
Ochrony Prawa Związkowego w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia wraz
uzasadnieniem, zarzuci rażące naruszenie prawa związkowego lub przepisów FIFA
przez błędną ich wykładnię, niewłaściwe zastosowanie lub brak zastosowania,
względnie naruszenie przepisów postępowania.
§ 28
1. W przypadku gdy środek zaskarżenia wnosi pełnomocnik zobowiązany jest on
dołączyć pełnomocnictwo, a w przypadku gdy środek zaskarżenia wnosi klub
zobowiązany jest on również do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
Organ, do którego wpłynął środek zaskarżenia powinien w terminie 7 dni
przekazać go Komisji wraz z aktami sprawy.
§ 29
Osoba wnosząca sprawę do Komisji może być reprezentowana przez upoważnionego
pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny, licencjonowany menedżer
ds. piłkarzy, upełnomocniony przedstawiciel klubu, w szczególności pracownik klubu,
a w przypadku gdy sprawa dotyczy osoby fizycznej osoba dla niej bliska.
§ 30
1. Wniesienie kasacji jest możliwe gdy strona postępowania zarzuci rażące naruszenie
prawa związkowego lub przepisów FIFA przez błędną ich wykładnię, niewłaściwe
zastosowanie lub brak zastosowania, względnie naruszenie przepisów postępowania
Związkowego, jeżeli uchylenia te mogły mieć istotny wpływ dla rozstrzygnięcia sprawy.
2. Kasacja nie może dotyczyć wyłącznie wymiaru kary.
3. Przez rażące naruszenie prawa związkowego, o którym mowa w ust.1 należy w
szczególności rozumieć:
a) wydanie zaskarżonego orzeczenia bez podstawy lub na podstawie wadliwej
podstawy prawnej,

b) oczywistą
sprzeczność między
rozstrzygnięciem
sprawy
a treścią zastosowanego przepisu prawa związkowego lub przepisu FIFA,
c) wydanie orzeczenia w
sprawie
wcześniej
wszczętej
lub
prawomocnie zakończonej,
d) pozbawienie
strony możności
obrony
swoich
praw lub
jej
znaczące ograniczenie wskutek
naruszenia standardów postępowania
e) dyscyplinarnego, w szczególności polegające na wydaniu orzeczenia bez
wysłuchania
stanowiska strony lub
na
przeprowadzeniu postępowania
f) dyscyplinarnego wobec nienależycie reprezentowanej strony,
g) wydanie zaskarżonej orzeczenia bez przeprowadzenia postępowania
wewnątrzzwiązkowego.
4.

Kasacja powinna zawierać:

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszona, ze wskazaniem, czy jest ono
zaskarżone w całości czy w części,
b) przytoczenie zarzutów kasacyjnych i ich uzasadnienie,
c) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego
uchylenia
5. Komisja odrzuca kasację w przypadku, gdy:
a) wnoszący kasację nie jest stroną postępowania;
b) w przedmiotowej sprawie kasacja nie przysługuje, w szczególności gdy dotyczy
ona wyłącznie wymiaru kary;
c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku,
d) kasacja została złożona po terminie lub gdy nie została opłacona w właściwym
terminie;
e) e)kasacja została złożona z pominięciem organu drugiej instancji pomimo tego, iż
pouczenie zawierało szczegółowe informacje dotyczące trybu zaskarżenia;
f) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych kasacji.
6. Komisja może :
a) 1.oddalić kasację w całości lub w części jako bezzasadną lub złożoną
przez osobę nieuprawnioną,
b) 2. zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do
istoty sprawy,
c) 3. uchylić zaskarżone orzeczenie lub orzeczenia w całości lub w części i
przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,
d) 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
7.
Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione jest od wpłacenia kaucji
pieniężnej w wysokości 3 500 zł dla klubów oraz 1 500 zł osób fizycznych.
8. Kaucje pieniężne, o których mowa powyżej wnosi się bezpośrednio na rachunek
bankowy lub do kasy PZPN.
Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik Dyscyplinarny jest zwolniony z
obowiązku wnoszenia kaucji pieniężnej.
10.
Na wniosek klubu z klasy rozgrywkowej niższej niż III lub zawodnika o statusie
amatora, zwłaszcza juniora lub ucznia oraz innych osób fizycznych Przewodniczący
Komisji może zwolnić od obowiązku wniesienia kaucji pieniężnej. Przy czym wniosek o
takie zwolnienie musi zostać złożony w terminie przewidzianym dla wniesienia środka
zaskarżenia.

11. Kaucja pieniężna podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia w całości środka
zaskarżenia oraz w przypadku jego cofnięcia.
§ 31
Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN może wstrzymać wykonanie zaskarżonego
orzeczenia Komisji Odwoławczej OZPN
IV. Postanowienia końcowe
§ 32
Działalność Komisji Odwoławczej zabezpiecza od strony techniczno-organizacyjnej
biuro OZPN w Opolu.
§ 33
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Regulaminu Dyscyplinarnego oraz Statutu OZPN.
§ 34
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywanie jego zmian przysługuje
Zarządowi OZPN.
§ 35
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd OZPN w dniu 23.07.2013r. i
obowiązuje od dnia jego uchwalenia.
§ 36
Traci moc Regulamin Komisji Odwoławczej OZPN z dnia 16.12.2008r.
§ 37
Zmiany wprowadzono Uchwałą Zarządu OZPN Nr 6/2014 z dnia 11.02.2014 r.
obowiązują od dnia uchwalenia.
Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej
Marek Procyszyn

