Uchwała nr XIV/278 z dnia 24 listopada 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu wewnętrznego PZPN w sprawach odwołania od zakazu
klubowego.
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w związku z art.14 ust.5 ustawy z dnia 20 marca
2009 roku o bezpieczeostwie imprez masowych ( Dz.U. Nr 62, poz. 504 z póżn. zmianami ),
zwanej dalej „ustawą” postanawia się , co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin wewnętrzny Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawach
odwołania od zakazu klubowego w następującym brzmieniu:
§1
1. Niniejszy Regulamin określa formę, tryb i termin złożenia odwołania od zakazu klubowego
oraz tryb i termin jego rozpatrzenia.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich form współzawodnictwa
sportowego w piłce nożnej jedenastoosobowej mężczyzn i kobiet, piłce pięcioosobowej
mężczyzn i kobiet oraz w piłce plażowej, w których Polski Związek Piłki Nożnej jest
podmiotem prowadzącym rozgrywki.
§2
Zgodnie z art. 14 ust.1 i 2 ustawy, organizator meczu piłki nożnej może stosowad zakaz
klubowy, polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych
przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej, nakładany przez tego organizatora
na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu(terenu) lub regulaminu imprezy
masowej. Okres obowiązywania zakazu klubowego nie może byd dłuższy niż 2 lata od jego
wydania.
§3
Zgodnie z art. 14 ust.3 ustawy, organizator meczu piłki nożnej, w terminie 7 dni od dnia
zastosowania zakazu klubowego, informuje o tym osobę, której ten zakaz dotyczy.
Informacja precyzuje okres obowiązywania zakazu uczestnictwa tej osoby.
§4
1. Od wydanego zakazu klubowego przez organizatora meczu piłki nożnej, którym jest klub
uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, zwany dalej: „Klubem”
przysługuje osobie ukaranej prawo odwołania się do Wydziału Dyscypliny PZPN, zwanego
dalej „Wydziałem Dyscypliny”.
2. Zakaz klubowy musi zawierad pouczenie o trybie, terminie oraz sposobie odwołania oraz
wskazywad Wydział Dyscypliny jako organ właściwy do rozpatrzenia odwołania.
§5
1. Odwołanie od zakazu klubowego składa się na piśmie za pośrednictwem Klubu do
Wydziału Dyscypliny w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Klub osobie ukaranej
zakazu klubowego wraz z uzasadnieniem.
2. Klub niezwłocznie przekazuje odwołanie do Wydziału Dyscypliny. Do odwołania
przekazywanego Wydziałowi Dyscypliny Klub powinien dołączyd swoje pisemne
stanowisko zawierające informację, czy odwołanie zostało wniesione w terminie i
opłacone przez skarżącego, a także czy odnosi się do jego zarzutów i wniosków.
3. W treści wniesionego odwołania osoba skarżąca zobowiązana jest podad wszystkie
twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w

toku rozpoznania odwołania, wnioski odwoławcze, a także numery telefonów i adresy
mailowe pod jakie Wydział Dyscypliny będzie dokonywał zawiadomienia o wyznaczeniu
posiedzenia. W przypadku nie podania ww. informacji uznaje się, że Wydział Dyscypliny
nie informuje osób zainteresowanych o posiedzeniu.
§6
Wniesienie przez osobę ukaraną odwołania wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego.
§7
1. Wydział Dyscypliny odrzuca odwołanie, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu do
jego złożenia lub nie zostało należycie opłacone.
2. Na żądanie Wydziału Dyscypliny osoba ukarana zobowiązana jest na posiedzeniu
uprawdopodobnid zachowanie terminu do wniesienia dowołania.
§8
1. Rozpoznanie odwołania uzależnione jest od uiszczenia kaucji w kwocie 200,- zł na
rachunek bankowy PZPN.
2. Nie później niż do zamknięcia posiedzenia poprzedzającego wydanie przez Wydział
Dyscypliny orzeczenia odwołujący może złożyd wniosek o zwrot kaucji. W przypadku
uwzględnienia odwołania Wydział Dyscypliny orzeka, iż koszty postępowania
odwoławczego w wysokości 200,- zł ponosi Klub.
§9
1. Rozpoznanie odwołania odbywa się na posiedzeniu, które nie może odbyd się później niż
w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania przez osobę ukaraną zakazem klubowym.
2. O posiedzeniu Wydziału Dyscypliny zawiadamia się osobę ukaraną zakazem klubowym
oraz Klub wraz z powiadomieniem o prawie uczestnictwa w tym posiedzeniu.
§ 10
1. Po zakooczeniu postępowania Wydział Dyscypliny wydaje orzeczenie, w którym:
1) oddala odwołanie i utrzymuje w mocy zakaz klubowy;
2) zmienia treśd zakazu klubowego;
3) uchyla zakaz klubowy i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Klub.
2. Po ogłoszeniu orzeczenia Wydział Dyscypliny doręcza je wraz z uzasadnieniem osobie
ukaranej zakazem klubowym oraz Klubowi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3. O treści orzeczenia Wydział Dyscypliny informuje także Wydział Bezpieczeostwa na
Obiektach Piłkarskich i właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.
§11
Orzeczenie Wydziału Dyscypliny wydane na skutek wniesienia jest ostateczne i podlega
wykonaniu.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

