Uchwała nr 119/Z/2017 z dnia 27.02.2017r.
zm. Uchwała nr 459/Z/2018 z dnia 24.09.2018r.
REGULAMIN
KOMISJI DS. ROZGRYWEK
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
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§1
Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, zwana dalej „Komisją”, jest organem
wykonawczym Pomorskiego ZPN, powołanym do realizacji zadań w zakresie prowadzenia
rozgrywek piłkarskich, ewidencji zawodników oraz weryfikacji rozgrywek na szczeblu
Pomorskiego ZPN lub zleconymi do prowadzenia przez PZPN.
Komisja posiada uprawnienia organu jurysdykcyjnego w zakresie wynikającym z
regulaminu rozgrywek oraz w sprawach zmiany przynależności klubowej zawodników
wynikających z uchwały nr VIII/124 z dnia 14.07.2015r. Zarządu PZPN w sprawie statusu
zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
Działający w ramach Komisji Zespół ds. Statusy Piłkarzy posiada uprawnienia organu
jurysdykcyjnego w zakresie wynikającym z uchwały nr VIII/124 z dnia 14.07.2015r. Zarządu
PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
Działający w ramach Komisji Zespół ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych posiada
uprawnienia organu jurysdykcyjnego w zakresie orzekania o ważności, istnieniu lub
rozwiązaniu kontraktów piłkarskich.
Działający w ramach Komisji Zespół ds. Ustalenia Ekwiwalentu posiada uprawnienia organu
jurysdykcyjnego w zakresie wynikającym z uchwały nr VIII/121 z dnia 16.06.2011r. Zarządu
PZPN - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie
amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie
zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej.
§2
Działalność Komisji podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków,
w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, jednak w nie większej jak
16, powoływanych i odwoływanych, na wniosek Prezesa Pomorskiego ZPN, przez Zarząd
Pomorskiego ZPN.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki z
zakresu kompetencji Komisji decyzje mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja jest
ważna, gdy każdy członek Komisji został powiadomiony o treści decyzji poprzez przesłanie
jej na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email. Termin na oddanie
głosu przez członka Komisji nie może być dłuższy niż 6 godz. Decyzje podejmowane przez
Komisje w trybie opisanym w uznaje się za przyjęte jeśli co najmniej połowa członków
Komisji zagłosuje za. Głos za, przeciw lub wstrzymujący się może zostać oddany drogą
elektroniczną za pośrednictwem poczty email w formie pisemnego oświadczenia.
W ramach Komisji działają Zespoły:
a) ds. Statusu Piłkarzy,
b) ds. Ustalenia Ekwiwalentu,
c) ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych,
d) ds. Regulaminów Rozgrywek.
W skład Zespołów powoływanych w trybie ust. 4 wchodzą: ich przewodniczący oraz
członkowie w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Zespołu, powoływani i
odwoływani przez Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.

6. Do prac tych Zespołów oprócz jego członków mogą być zapraszane inne osoby w
charakterze konsultantów lub ekspertów.
7. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne.
8. Członkowie Komisji mają obowiązek wykonywać powierzone działania z wymaganym
profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem Pomorskiego ZPN i Statutem
PZPN, innymi przepisami związkowymi oraz decyzjami organów statutowych.
9. Przy wykonywaniu swoich funkcji członkowie Komisji winni zachować uczciwość,
bezstronność oraz lojalność wobec Związku, nie mogą podejmować działań sprzecznych z
normami etycznymi względnie narażających na szwank dobre imię piłki nożnej.
10. Członek Komisji nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek
spraw i zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów.
11. Wyłączenie od rozpatrywania lub rozstrzygania sprawy następuje na podstawie
oświadczenia członka Komisji lub na wniosek strony postępowania. O wyłączeniu rozstrzyga
zarządzeniem przewodniczący. Na zarządzenie przewodniczącego nie przysługuje środek
zaskarżenia.
12. Wniosek o wyłączenie przewodniczącego od rozpatrywania lub rozstrzygania sprawy może
być złożony nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Wniosek
rozstrzyga Wiceprezes ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, chyba, że wyłączenie
przewodniczącego nastąpi na podstawie jego własnego oświadczenia.
13. Członkowie Komisji mają obowiązek potwierdzić pisemnie, w terminie 14 dni po ich
powołaniu, zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o
niekaralności.
14. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
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§3
Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
Jeżeli niniejszy Regulamin używa określenia przewodniczący, odpowiednie przepisy mają
zastosowanie do wiceprzewodniczącego zastępującego przewodniczącego.
Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom, informuje Zarząd Pomorskiego ZPN
o działalności Komisji, wnioskuje do prezesa Pomorskiego ZPN o powołanie lub odwołanie
członków Komisji.
Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec innych organów statutowych Związku i
środków masowego przekazu. W zakresie określonym w zdaniu pierwszym przewodniczący
może upoważnić innego członka Komisji do reprezentowania Komisji.
Przewodniczący udziela bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na pisma nie stanowiące protestów
lub przekazuje je właściwym organom Pomorskiego ZPN albo Rzecznikom Związku.

§4
1. W trakcie trwających rozgrywek posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w
tygodniu. Przewodniczący może ustalić stały termin posiedzeń i podać powyższą informację
do wiadomości wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej
Pomorskiego ZPN.
2. W okresie przerwy między rozgrywkami posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb,
Zwoływane są przez przewodniczącego za pośrednictwem poczty mailowej lub innych
środków zapewniających dotarcie informacji do wszystkich członków Komisji.
3. W okresach między posiedzeniami organem powołanym do rozpatrywania spraw bieżących
i nie cierpiących zwłoki jest Komisja ds. Nagłych zgodnie z § 2 ust 3. Posiedzenia Komisji ds.
Nagłych zwołuje Przewodniczący.
4. Co do zasady, sprawy prowadzone przez Komisję rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji,
które są jawne dla stron. W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć także

członkowie organów władz, dyrektor Biura, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz
zaproszeni goście.
5. W razie konieczności przewodniczący jest upoważniony do zwołania nadzwyczajnego
posiedzenia Komisji.
§5
Do kompetencji Komisji należy:
1. W zakresie ewidencji zawodników i prowadzenia rozgrywek:
a) uprawnianie zawodników do reprezentowania barw klubowych w oparciu o wymagane
przepisami dokumenty,
b) opracowanie projektów regulaminów rozgrywek dla poszczególnych klas
rozgrywkowych i rozgrywek;
c) opracowanie projektów terminarzy zawodów dla wszystkich klas rozgrywkowych,
d) weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich oraz innej dokumentacji
dotyczącej rozegranych zawodów, z uwzględnieniem orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej
Pomorskiego ZPN w przedmiocie nałożonych przez tą Komisję kar dyscyplinarnych,
e) sporządzanie tabel końcowych po każdej rundzie rozgrywkowej oraz ogłaszanie
awansów i spadków drużyn zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
f) rozpatrywanie protestów dotyczących rozgrywek prowadzonych przez Pomorski ZPN,
g) współdziałanie w opracowaniu projektu systemu rozgrywek w Podokręgach,
h) współpraca ze innymi związkami piłki nożnej w zakresie organizacji rozgrywek.
2. W zakresie prowadzenia rozgrywek Pucharu Polski:
a) opracowanie projektu regulaminu oraz terminarza rozgrywek,
b) weryfikacja zawodów,
c) rozpatrywanie protestów.
3. W zakresie spraw organizacyjno-regulaminowych:
a) udział, wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi Związku i PZPN, w opracowaniu i
opiniowaniu projektów systemu rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli oraz
przepisów dotyczących organizacji rozgrywek,
4. W zakresie zmian przynależności klubowej piłkarzy:
a) rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przynależnością klubową zawodników w
oparciu o obowiązujące w tym przedmiocie przepisy PZPN,
b) podejmowanie działań mediacyjnych przy zmianie przynależności klubowej i braku
porozumienia w relacji klub - klub, zawodnik - klub,
c) wyrażanie zgody na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub
pucharowym więcej niż jednego zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii
Europejskiej.
5. W zakresie określenia statusu piłkarzy:
a) definiowanie statusu prawnego zawodników klubów mających swoją siedzibę na terenie
Pomorskiego ZPN, w oparciu o obowiązujące przepisy PZPN,
6. W zakresie określenia wysokości ekwiwalentu:
a) określanie wysokości ekwiwalentu za zawodnika w przypadku braku porozumienia
pomiędzy klubem odstępującym, a pozyskującym,
7. W zakresie rozstrzygania sporów sportowych:
a) orzekanie o ważności kontraktów piłkarskich,
b) orzekanie o istnieniu kontraktów piłkarskich,
c) orzekanie o rozwiązaniu kontraktów piłkarskich.
8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§6
1. W postępowaniu przed Komisją pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca
prawny, ponadto, pełnomocnikiem zawodnika może być pośrednik transakcyjny
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zarejestrowany przez PZPN a zawodnika niepełnoletniego rodzice lub przedstawiciele
ustawowi. Pełnomocnikiem klubu może być także umocowany przez Zarząd pracownik.
Dowód umocowania do reprezentowania strony winien być przedstawiony przy pierwszej
czynności podejmowanej w sprawie.
Sprawy prowadzone przez Komisję rozstrzygane są na drodze orzeczenia, które wydawane
jest po dostatecznym wyjaśnieniu sprawy. Komisja orzeka na podstawie dowodów i
twierdzeń złożonych przez strony lub dowodów przeprowadzonych z własnej inicjatywy.
Orzeczenia wydawane są w oparciu o przepisy i regulaminy Pomorskiego ZPN i PZPN. W
przypadkach nieuregulowanych przepisami, lub w przypadku, gdy jedna ze stron w sposób
rażący nadużywa swego prawa, Komisja może, jeśli wymagają tego okoliczności i nie jest to
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami podjąć decyzję na zasadzie
słuszności, kierując się dobrem piłki nożnej oraz zasadami sportowej rywalizacji.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Komisji prawidłowo powiadomionej
strony, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
Orzeczenia Komisji lub Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co
najmniej połowy członków odpowiedniego organu, w tym przewodniczącego posiedzenia.
Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu
większości.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
Do reasumpcji orzeczenia Komisji wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na
posiedzeniu członków Komisji.
Komisja ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje
ogłoszenia decyzji.
Orzeczenia ogłaszane są zainteresowanym stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa
Związkowego na posiedzeniu lub przekazywane w formie pisemnej. Dopuszcza się
przekazanie orzeczeń drogą elektroniczną, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o środkach
odwoławczych, a podpisywane są przez przewodniczącego Komisji lub upoważnionego
członka Komisji oraz dyrektora Biura Związku.

§7
Od orzeczeń Komisji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni, za
pośrednictwem właściwego organu I instancji, do organu II instancji. W przypadku rozgrywek
na szczeblu Pomorskiego ZPN do Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN
natomiast w przypadku rozgrywek międzyzwiązkowych do Komisji ds. Rozgrywek Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN.
§8
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokół sporządza sekretarz Komisji lub inny członek, a podpisują przewodniczący
posiedzenia i sporządzający protokół.
3. Protokół winien zawierać datę i miejsce posiedzenia, wskazanie obecności uczestników
posiedzenia, porządek obrad, opis wydanych orzeczeń, podpisy przewodniczącego lub
prowadzącego posiedzenie oraz protokólanta.
4. Do obsługi Komisji dyrektor Biura wyznacza administratora spośród pracowników Biura
Pomorskiego ZPN.
5. Do zadań administratora należy przygotowanie i organizacja posiedzenia Komisji we
współpracy z przewodniczącym, wysyłanie zaproszeń na posiedzenie, przygotowywanie i
wysyłanie dokumentacji Komisji, nadzór płatności kosztów dojazdów dla członków Komisji,
inne czynności zlecone przez przewodniczącego.
6. Administrator jest osobą kontaktową dla członków Komisji.
7. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.

§9
1. Komisja upoważniona jest do wydawania wewnątrzzwiązkowych komunikatów dotyczących
swojej działalności.
2. Sentencje orzeczeń mogą być publikowane w formie komunikatów w środkach masowego
przekazu.
3. Komisja okresowo przedkłada władzom Związku sprawozdania, analizy i wnioski
wynikające z zakresu działalności oraz kompetencji i uprawnień.
§ 10
Komisja swoje zadania realizuje na podstawie:
a) Przepisów gry w piłkę nożną,
b) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną,
c) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich
klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej,
d) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem
sportowym a zawodnikiem o statusie amatora,
e) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem
sportowym a zawodnikiem profesjonalnym,
f) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem
sportowym a trenerem piłki nożnej,
g) Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia
zespołów piłki nożnej,
h) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
i) Regulaminu Rozgrywek Pomorskiego ZPN,
j) Terminarzy rozgrywek,
k) Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w przedmiocie systemu Ekstranet,
l) Regulaminu i terminarza rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu Pomorskiego ZPN,
m) Uchwał Zarządu PZPN w sprawie licencji klubowych III ligi , IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych,
n) Systemu organizacji szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce „Unifikacja”,
o) Uchwał Zarządu Pomorskiego ZPN.
§ 11
1. Wszystkie przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio w Komisjach ds.
Rozgrywek w Podokręgach z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 oraz § 11 ust. 3.
2. Do zakresu uprawnień i kompetencji Komisji w Podokręgach należą uprawnienia wynikające
z § 5 niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że działalność Podokręgów prowadzona jest
na określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia terenie działania oraz w stosunku do grup i
klas rozgrywkowych zleconych Podokręgom uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN.
3. Komisja Podokręgu składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz
członków, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, powoływanych i
odwoływanych przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 13
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.02.2017
r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN
tracą moc.

Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski

