REGULAMIN
Sądu Koleżeńskiego
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
w Katowicach
§1
Sąd Koleżeński jest organem jurysdykcyjnym Śląskiego Związku
Piłki Nożnej.
§2
1. Sąd Koleżeński składa się z 9 członków wybranych przez
Walne Zebranie.
2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu
wybierając
ze
swego
grona
przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczący kieruje pracami Sądu Koleżeńskiego. W razie
nieobecności Przewodniczącego funkcję jego pełni
Wiceprzewodniczący.
4. Sekretarz Komisji sporządza protokoły z zebrań oraz prowadzi
całą dokumentację działalności Komisji.
5. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być jednocześnie
członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§3
Działalność Sądu Koleżeńskiego trwa przez okres kadencji władz
Śl. ZPN, a jej członkowie pełnią funkcje społeczne.
§4
Sąd Koleżeński jest uprawniony do dokooptowania do swojego składu
nowych członków zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu, w miejsce tych,
którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie trwania kadencji.
Liczba dokooptowanych członków Sądu Koleżeńskiego nie może
przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
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§5
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpoznawanie spraw członków Śl. ZPN, trenerów, instruktorów,
sędziów i działaczy obwinionych o naruszenie norm etyczno
-moralnych lub nie przestrzeganie statutów, uchwał
i regulaminów władz PZPN i Śl. ZPN, które nie wiążą się
bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich oraz
z naruszeniem reguł gry,
b) rozstrzyganie konfliktów miedzy trenerami, instruktorami,
sędziami, działaczami piłkarskimi związanymi z ich działalnością
w Śl. ZPN.
§6
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
§7
Sąd Koleżeński orzeka w I instancji w składzie trzyosobowym,
a w II instancji w składzie pięcioosobowym - z wyłączeniem osób
orzekających w pierwszej instancji.
§8
Członkowie Sądu Koleżeńskiego są niezawiśli w orzekaniu i kierują
się przy nim tylko własnym przekonaniem, doświadczeniem
życiowym oraz przepisami w sferze piłki nożnej, w szczególności zaś
Statutem Śl. ZPN i wydanymi na jego podstawie regulaminami.
§9
Składy sądzące Sądu I i II instancji, ich przewodniczących oraz
terminy rozpraw innych posiedzeń Sądu Koleżeńskiego wyznacza
Przewodniczący. Jest on zarazem Przewodniczącym składu
sądzącego, w którym uczestniczy.
§ 10
1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek z urzędu.
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2. Wniosek o wszczęcie postępowania mogą złożyć:
a) Członkowie Śl. ZPN, trenerzy, instruktorzy, sędziowie
i działacze podlegający kompetencji Sądu,
b) Prezes Śl. ZPN i przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
c) Zarząd Śl. ZPN i działający z jego upoważnienia
przewodniczący wydziałów i innych komórek organizacyjnych
Śl. ZPN.
3.

Strona kierująca wniosek do Sądu winna to uczynić w formie
pisemnej, dołączając do wniosku odpis oraz niezbędne dowody.
Przewodniczący składu orzekającego doręcza niezwłocznie odpis
wniosku stronie przeciwnej.
§ 11

W sprawach zawiłych Przewodniczący Sądu może zlecić
przeprowadzenie – przed rozprawą – niezbędnego postępowania
wyjaśniającego w celu zebrania niezbędnych dokumentów, opinii
i środków dowodowych.
§ 12
Rozprawy przed Sądem Koleżeńskim są jawne. O niejawności
rozprawy każdorazowo decyzję podejmuje Przewodniczący Sądu.
§ 13
Sąd Koleżeński jest uprawniony do przesłuchania stron, świadków
oraz korzystania z każdego dowodu przedstawionego przez stronę.
Może także dopuścić z urzędu dowód nie powołany przez strony.
§ 14
Przewodniczący powinien skłaniać strony do pojednania. Odmowa
ugody przed Sądem winna znaleźć się w protokole rozprawy
i stwierdzona podpisami stron. Sąd wydaje wówczas postanowienie
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o wszczęciu postępowania. W przypadku zawarcia ugody Sąd wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania.
§ 15
W razie zaistnienia ważnej przyczyny Sąd Koleżeński może odroczyć
rozpoznanie sprawy.
§ 16
Z każdego posiedzenia Sądu Koleżeńskiego powinien być
sporządzony protokół na piśmie podpisany przez przewodniczącego
i sekretarza rozprawy.
§ 17
Przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Sąd uzna sprawę za
dostatecznie
wyjaśnioną.
Przed
zamknięciem
rozprawy
Przewodniczący udziela głosu stronom.
§ 18
Po zamknięciu rozprawy Sąd Koleżeński odbywa (niezwłocznie)
naradę niejawną, po czym wydaje orzeczenie (wyrok).
§ 19
1. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Sędzia, który przy
głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy podpisywaniu
sentencji zgłosić odrębne zdanie i obowiązany jest uzasadnić je na
piśmie przed podpisywaniem orzeczenia.
2. Sentencję orzeczenia (wyroku) podpisuje cały skład Sądu.
§ 20
1. Ogłoszenie orzeczenia (wyroku) winno nastąpić na posiedzeniu,
na którym zamknięto rozprawę. W sprawach zawiłych Sąd może
odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do 2 tygodni.
2. Nieobecność
(wyroku).

stron

nie

wstrzymuje

ogłoszenia

orzeczenia
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§ 21
Od orzeczenia (wyroku) wydanego przez Sąd Koleżeński w pierwszej
instancji przysługuje odwołanie, które strona zainteresowana może
wnieść do Sądu Koleżeńskiego II instancji w ciągu 14 dni od daty
doręczenia jej odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
§ 22
Jeżeli strona nie zażąda uzasadnienia orzeczenia (wyroku) w terminie
tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia
odwołania biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania
uzasadnienia.
§ 23
Sąd Koleżeński II instancji rozpatruje sprawę w granicach odwołania,
zakreślonych przez skarżącego. Gdy wymaga tego interes strony lub
polskiej piłki nożnej, Sąd może wyjść poza treść wniosków i podstaw
odwoławczych.
§ 24
Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wydane w II instancji jest ostateczne
i natychmiast wykonalne.
§ 25
Wykonanie Kary orzeczonej przez Sąd Koleżeński zabezpiecza
Zarząd Śl. ZPN
§ 26
Sąd Koleżeński w I i II instancji może wymierzyć następujące kary:
1. Upomnienie
2. Nagana
3. Zakaz pełnienia określonych funkcji społecznych w komórkach
organizacyjnych Związku oraz sekcjach piłki nożnej klubów
będących członkami Śląskiego ZPN na okres od 3 miesięcy do 2 lat.
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W szczególnych uzasadnionych przypadkach Sąd może wystąpić do
Zarządu Śląskiego ZPN z wnioskiem o wykluczenie z członka
Związku.
§ 27
W razie stwierdzenia braku podstaw do wymierzenia jednej z ww. kar
Sąd Koleżeński – w zależności od charakteru sprawy – oddala
wniosek lub odwołanie względnie umarza postępowanie.
§ 28
Regulamin z dnia 20.11.2012 r. traci moc wiążącą.
§ 29
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2016 r.

