REGULAMIN
WYDZIAŁU DYSCYPLINY
KUJAWSKO-POMO0RSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie §28 lit. j Statutu K-PZPN przyjmuje się Regulamin
Wydziału Dyscypliny K-PZPN w następującym brzmieniu:
§1
Wydział Dyscypliny K-PZPN zwany dalej Wydziałem jest organem wykonawczym Zarządu K-PZPN, powołanym do sprawowania kontroli przestrzegania
przepisów dyscyplinarnych oraz orzecznictwa dyscyplinarnego. W Podokręgach
Toruń i Włocławek działają Wydziały Dyscypliny rozpatrujące sprawy dyscyplinarne w zakresie swoich kompetencji wg niniejszego Regulaminu.
§2
1. W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,
Sekretarz oraz członkowie w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej
działalności Wydziału.
2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd K-PZPN.
3. Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków Wydziału powołuje
i odwołuje na wniosek Przewodniczącego Wydziału Zarząd K-PZPN.
§3
1. Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności
zastępca lub osoba uprawniona przez Przewodniczącego.
2. Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, jest odpowiedzialny za
organizację posiedzeń i formalno-merytoryczną stronę podejmowanych
decyzji.
§4
1. Do kompetencji Wydziału jako organu I instancji należy:
a/ analiza i ocena przestrzegania przepisów regulujących uprawianie piłki
nożnej, respektowanie zasad etycznych przez członków K-PZPN, zawodników, trenerów, sędziów piłkarskich, obserwatorów i delegatów oraz
działaczy klubowych. W przypadku prowadzenia rozgrywek III ligi pkt 1a
dotyczy podmiotów uczestniczących w tych rozgrywkach,
b/ orzecznictwo i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na podstawie
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, przepisów wewnątrzzwiązkowych
związanych z prowadzeniem rozgrywek mistrzowskich i pucharowych,
c/ prowadzenie ewidencji udzielonych kar dyscyplinarnych,

- 2 d/ współdziałanie z Wydziałem ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich
w zakresie organizacji oraz oceny stanu bezpieczeństwa na zawodach
piłkarskich,
e/ prowadzenie spraw zleconych przez Zarząd K-PZPN, dokonywanie okresowych ocen i sprawozdań.
2. Wydział jako organ II instancji sprawuje nadzór orzeczniczy nad decyzjami
Zarządów Klubów oraz Wydziałów Dyscypliny w Podokręgach.
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§5
Posiedzenia Wydziału odbywają się raz w tygodniu, a w okresach przerwy
w rozgrywkach w zależności od wynikających potrzeb.
W sprawach nie cierpiących zwłoki Przewodniczący może podejmować
decyzję jednoosobowo, informując na najbliższym posiedzeniu o jej treści
Wydział, który musi zająć stanowisko w tej sprawie.
Wydział w sprawowaniu orzecznictwa jest niezawisły, wydaje decyzje na
zasadzie obiektywnej oceny dowodów zebranych w trakcie postępowania
dyscyplinarnego.
Decyzje Wydziału podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej
liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. Żaden
z członków Wydziału nie może wstrzymać się od głosu.
Jeżeli członek Wydziału jest zainteresowany w sprawie, nie bierze udziału
w orzeczeniu o karze.
Orzeczenia Wydziału są przekazywane zainteresowanym stronom w formie
pisemnej. Z uwagi na zawiłość spraw Wydział może odroczyć ogłoszenie
orzeczenia do dwóch tygodni.
Orzeczenia Wydziału, pisma, opracowania oraz komunikaty podpisywane są
przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Mogą
one być publikowane w formie komunikatów w środkach masowego
przekazu.
Posiedzenia Wydziału są protokołowane: protokół podpisuje Przewodniczący
i Sekretarz Wydziału.

§6
1. Odwołania od orzeczeń Wydziału należy składać za jego pośrednictwem do
Komisji Odwoławczej K-PZPN w terminie 14 dni od jej otrzymania po
uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości określonej taryfikatorem K-PZPN.
2. W przypadku odwołania do II instancji Wydział występuje jako strona.

- 3 §7
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi i Prezydium
Zarządu K-PZPN.
§8
Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu K-PZPN.
§9
Regulamin Wydziału Dyscypliny K-PZPN został uchwalony przez Zarząd
K-PZPN w dniu 7 lipca 2021 roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

