Uchwała Nr 47/2016/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 22 listopada 2016 r.

Na podstawie § 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się, co następuje:

1.

Zatwierdza się Regulamin Komisji do Spraw Ustalania
Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników Śl. ZPN w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Śl. ZPN Henryk Kula
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REGULAMIN
KOMISJI DO SPRAW USTALANIA EKWIWALENTU
ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKÓW

Na podstawie § 32 ust. 6 w związku z § 52 pkt „h” Statutu Śl. ZPN postanawia
się, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Komisja do Spraw Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników
zwana dalej „Komisją” jest organem wykonawczym Zarządu Śląskiego
Związku Piłki Nożnej powołanym do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodnika w przypadku zmiany barw klubowych i braku porozumienia
pomiędzy klubami co do wysokości ekwiwalentu oraz określenia wysokości
opłaty ryczałtowej.
2. Komisja rozpatruje wnioski dotyczące zawodników biorących udział
w rozgrywkach prowadzonych przez właściwe organy Śląskiego Związku
Piłki Nożnej.
3. Komisja działa na podstawie obowiązującej Uchwały Nr VIII/124 z dnia
14 lipca 2015r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu
zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej, Uchwały Zarządu
PZPN Nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011r. – zasady ustalania
zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnik z późn. zm.
i niniejszego regulaminu.
§2
Komisja składa się z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Śl. ZPN oraz 3 członków
powoływanych i odwoływanych przez Prezydium Zarządu Śl. ZPN.
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§3
1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego i odbywają się
w razie potrzeby rozpatrzenia konkretnej sprawy.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy.
§4
1. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również
reprezentuje ją na zewnątrz wobec władz i innych organów Śl. ZPN.
2. W sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 Komisja podejmuje uchwały
i decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jej
3 członków.
Przewodniczący Komisji może również powołać Zespół do rozpatrzenia
spraw w składzie 3-osobowym.
W razie równości głosów przy podejmowaniu decyzji lub uchwały decyduje
głos Przewodniczącego Komisji lub Zespołu.
3. Obsługę techniczno – administracyjną działalności Komisji zapewnia
wyznaczony pracownik Śl. ZPN.
II. Postępowanie przed Komisją ds. Ustalania Ekwiwalentu.
§5
W postępowaniu przed Komisją pełnomocnikiem strony może być adwokat lub
radca prawny, a także umocowany przez zarząd klubu jego pracownik. Dowód
umocowania do reprezentowania strony winien być przedstawiony przy
pierwszej czynności podejmowanej w sprawie.
§6
Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek, zawierający: określenie
stron, sprecyzowanie żądania, uzasadnienie, wszelkie dowody na jego poparcie
oraz dowód doręczenia odpisu wniosku stronie przeciwnej.
§7
Komisja może odrzucić wniosek, który nie spełnia warunków określonych w § 6
bez merytorycznego rozpoznania. Jeśli wniosek nie jest składany przez
3

pełnomocnika, Przewodniczący - przed przystąpieniem do rozpoznawania
wniosku - wzywa stronę do usunięcia jego braków, wyznaczając w tym celu
odpowiedni termin.
§8
W przypadku, gdy wniosek dotyczy sporu pomiędzy dwoma lub więcej
stronami, strona przeciwna zobowiązana jest do złożenia Komisji w terminie
7 dni od otrzymania odpisu wniosku pisemnej odpowiedzi, zawierającej
stanowisko w przedmiocie złożonego wniosku, wraz z wszelkimi dowodami na
jego poparcie.
§9
Po otrzymaniu przez Komisję wniosku oraz ewentualnie odpowiedzi strony
przeciwnej, Przewodniczący kieruje sprawę do rozpatrzenia na posiedzenie
Komisji. Przy braku odpowiedzi strony przeciwnej na wniosek, Komisja może
rozpoznać sprawę bez przeprowadzania postępowania dowodowego przyjmując
twierdzenia strony wnioskującej za prawdziwe, o ile nie budzą one
uzasadnionych wątpliwości.
§ 10
Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu prawidłowo powiadomionej
strony nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
§ 11
W przypadku, gdy Komisja uzna, że sprawa wymaga złożenia przez strony
dodatkowych wyjaśnień lub środków dowodowych albo uzna nieobecność
strony za usprawiedliwioną, Przewodniczący posiedzenia odracza rozpoznanie
sprawy oraz wyznawcza termin następnego posiedzenia.
§ 12
Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania
wyjaśnień i wniosków, co do twierdzeń strony przeciwnej jak i na poparcie
swego żądania.
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§ 13
Komisja może pominąć środki dowodowe powoływane przez strony, które nie
zostały złożone w trybie określonym w § 6, 7, 8 i 11 lub powoływane są jedynie
dla zwłoki.
III.

ROZSTRZYGANIE SPRAW – ORZECZENIA KOMISJI
§ 14

Sprawy prowadzone przez Komisję rozstrzygane są w drodze orzeczenia, które
jest wydawane po dostatecznym wyjaśnieniu sprawy. Komisja orzeka na
podstawie dowodów dopuszczonych w sprawie.
§ 15
Orzeczenia Komisji wydawane są w oparciu o przepisy PZPN. W przypadkach
nieregulowanych 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
PZPN, podjąć decyzję na zasadzie słuszności, kierując się dobrem polskiej piłki
nożnej oraz zasadami sportowej rywalizacji.
§ 16
Jeżeli w sprawie zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca wydanie
orzeczenia, polegająca na konieczności jej wydania również na podstawie innej
niepodjętej jeszcze decyzji organu statutowego PZPN, która ma bezpośredni
wpływ na status prawny stron postępowania, Komisja do czasu jej wydania
zawiesza postępowanie.
§ 17
Orzeczenia ogłaszane są na posiedzeniu do wiadomości stron po rozpatrzeniu
sprawy z pouczeniem o środkach odwoławczych.
§ 18
Komisja ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji. Niestawiennictwo stron nie
wstrzymuje ogłoszenia decyzji.
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§ 19
Organ orzekający sporządza pisemne uzasadnienie orzeczenia. Jest ono
podpisywane przez wszystkich członków tegoż organu i doręczane stronom.
§ 20
Każda ze stron może zaskarżyć orzeczenie Komisji – za jej pośrednictwem – do
Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w terminie
3 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
§ 20
Uprawnienie do zmiany oraz interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje
Zarządowi Śl. ZPN.
§ 21
Regulamin z dnia 20 listopada 2012 r. traci moc wiążącą.
§ 22
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Śl. ZPN w dniu
22.11.2016 r.
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