REGULAMIN
WYDZIAŁU DYSCYPLINY
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie Uchwały nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN w zw. z art. 52 Statutu oraz §
32 ust. 1 pkt. g Statutu W – M ZPN postanawia się co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Wydział Dyscypliny jest organem Jurysdykcyjnym W –MZPN powołanym do sprawowania kontroli
przestrzegania reguł dyscyplinarnych i etyki współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej oraz
orzecznictwa dyscyplinarnego z wynikającego Art. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz regulaminu
rozgrywek W – M ZPN sezonu 2012/13.
§2
Przewodniczącego Wydziału powołuje Zarząd W - M ZPN.
§3
1. W skład Wydziału wchodzi 5 członków, w tym Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,
Sekretarz oraz powołani przez Zarząd członkowie.
2. Zmiany w składzie Wydziału dokonywane są na podstawie decyzji Zarządu
W – MZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
3. Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności
jego zastępca przy pomocy Sekretarza Wydziału.
§4
1. Posiedzenia Wydziału odbywają się raz w tygodniu w okresie rozgrywek, a w okresie przerwy w
rozgrywkach w zależności od potrzeb.
2. W razie konieczności, Przewodniczący Wydziału jest upoważniony do zwołania nadzwyczajnego
posiedzenia Wydziału.
§5
Członkowie wydziału Dyscypliny pełnią swoje funkcje społecznie.
Rozdział II
Kompetencje Wydziału Dyscypliny
§6
Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu I instancji w szczególności należy:
1. Przygotowanie dokumentacji w sprawach dyscyplinarnych.
2. Ustalenie i przedstawienie stanu faktycznego w sprawy wraz z wnioskami dyscyplinarnymi.
3. Sporządzanie protokołu końcowej decyzji dyscyplinarnej.
I W zakresie przestrzegania dyscypliny:
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1. Analiza i ocena przestrzegania przepisów regulujących uprawianie sportu piłki nożnej, zasady fair play i
innych reguł etycznych przez członków W-M ZPN, zawodników, trenerów, sędziów, instruktorów oraz
działaczy piłkarskich w rozgrywkach na terenie działania W-M ZPN.
2. Wyjaśnianie przepisów dyscyplinarnych na spotkaniach z piłkarzami, trenerami, sędziami oraz
działaczami klubowymi.
3. Rozstrzyganie sporów związanych z naruszaniem reguł technicznych i dyscyplinarnych w czasie lub w
związku z zawodami piłkarskimi.
4. Orzekanie i prowadzenie spraw dyscyplinarnych na podstawie obowiązujących przepisów
wewnątrzzwiązkowych, ustawowych i resortowych popełnianych przez zawodników, trenerów, sędziów
piłkarskich, instruktorów, członków sztabu medycznego, licencjonowanych organizatorów imprez
piłkarskich, obserwatorów, działaczy klubowych, widzów, oraz delegatów naruszających Regulamin
Dyscyplinarny PZPN oraz Regulamin Dyscypliny W-M ZPN.
5. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji kar.
6. Wydawanie opinii w zakresie obowiązujących przepisów dyscyplinarnych.
Rozdział III
Zakres działania Wydziału Dyscypliny
§7
Do realizacji wymienionych zadań, Wydział Dyscypliny podejmuje następujące działania:
1. Rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe na zawodach
organizowanych przez W-M ZPN na zasadach przewidzianych przepisami wewnątrzzwiązkowymi w
stosunku do zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów piłkarskich, członków sztabu
medycznego, organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, działaczy klubowych, widzów oraz
delegatów nie przestrzegających Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Warmińsko –
Mazurskiego Związku Piłki Nożnej (poza zawodami szczebla centralnego).
2. Nakłada zgodnie z Uchwałą nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN przyjętego
regulaminu dyscyplinarnego, kary na członków związku, zawodników, sędziów, trenerów,
instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy klubowych, organizatorów imprez
piłkarskich, widzów oraz obserwatorów dopuszczających się w sporcie piłki nożnej w szczególności
kar za:
- wykroczenia powstałe w związku z zawodami piłkarskimi;
- naruszenia przepisów dotyczących zmian przynależności klubowej zawodników;
- zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd W-M ZPN taryfikatorem kar finansowych.
§8
1. Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne nakłada się katalog kar dyscyplinarnych zawartych w
Rozdziale II regulaminu dyscyplinarnego PZPN i taryfikatorze kar finansowych W-M ZPN,
2. Decyzje Wydziału zapadają w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy udziale co najmniej połowy członków Wydziału, w tym Przewodniczącego lub upoważnionej
przez niego osoby.
3. W przypadku równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Decyzje zainteresowanym przekazywane w formie elektronicznej lub pisemnej są podpisywane
przez Przewodniczącego Wydziału i Sekretarza.
5. Odwołania od orzeczeń Wydziału Dyscypliny – składane za jego pośrednictwem – są opiniowane
przez Wydział, którego przedstawiciel uczestniczy w posiedzeniu organu II instancji (związkowa
komisja odwoławcza).
6. Decyzje Wydziału są publikowane w formie komunikatów wydawanych przez W-M ZPN.
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7. Pisma, opracowania oraz wszelkie dokumenty wydawane przez Wydział Dyscypliny podpisywane są
przez Przewodniczącego, a w sytuacjach wyjątkowych za jego zgodą przez upoważnionego członka
Wydziału.
§9
Posiedzenia Wydziału odbywają się raz w tygodniu w okresie rozgrywek piłkarskich, a w okresie przerwy w
rozgrywkach w zależności od potrzeb.
Do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Wydziału jest upoważniony Przewodniczący Wydziału
Dyscypliny.
§10
1. Członkowie Wydziału Dyscypliny w sprawowaniu orzecznictwa dyscyplinarnego są niezawiśli
orzekając na zasadzie rzetelnej oceny dowodów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym.
2. Członkowie Wydziału Dyscypliny będący jednocześnie społecznie lub zawodowo zaangażowani w
pracy klubów, które w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez Wydział występują w
charakterze stron, są wyłączeni od rozpatrywania i orzekania w danej sprawie.
§11
W posiedzeniach Wydziału mogą uczestniczyć:
- Członkowie Prezydium Zarządu W-M ZPN
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W-M ZPN
- Dyrektor Biura
- Inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
§12
Posiedzenia Wydziału Dyscypliny są protokołowane, protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia i
Sekretarz.
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Rozdział IV
§13
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny kieruje pracami Wydziału i reprezentuje jego stanowisko na Forum
Zarządu W - M ZPN i innych organów Związku.
§14
W razie nieobecności Przewodniczącego jego funkcje obejmuje osoba wskazana przez Przewodniczącego i
jest odpowiedzialna bezpośrednio za prowadzenie spraw dyscyplinarnych przewidzianych do rozpatrzenia w
dniu posiedzenia Wydziału Dyscypliny.
§ 15
Sekretarz Wydziału Dyscypliny prowadzi dokumentację spraw dyscyplinarnych oraz protokół posiedzeń
Wydziału z listą obecności.
§ 16
Wydział prowadzi sprawy związane z:
1. Przygotowaniem dokumentacji w sprawach dyscyplinarnych,
2. Przedstawieniem stanu faktycznego sprawy wraz z wnioskami dyscyplinarnymi,
3. Sporządzeniem końcowej decyzji dyscyplinarnej
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§17
Kadencja Wydziału Dyscypliny jest równa kadencji Zarządu W-M ZPN
§18
Obsługę administracyjno – biurową Wydziału Dyscypliny zabezpiecza biura Związku.
§19
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi oraz Prezydium Zarządu W-M ZPN.
§20
Niniejszy Regulamin Pracy Wydziału Dyscyplinarnego został uchwalony Uchwałą nr 3/IIIZ przez Zarząd
W-M ZPN w dniu 06.08.2012r. i obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
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