Regulamin Komisji Ligi „Futsal Ekstraklasy” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

art. 1
Komisja Ligi, zwana dalej Komisją, jest organem jurysdykcyjnym spółki „Futsal
Ekstraklasa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającym niezależnie
i niezawiśle.
art.2
1. Komisja działa na podstawie umowy o zarządzanie ligą zawodową i innych
dokumentów, określających podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek
ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN)
a spółką „Futsal Ekstraklasa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. Komisja działa zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN oraz aktami
normatywnymi uchwalonymi przez Zarząd spółki „Futsal Ekstraklasa” sp. z o.o. i/lub
Zarząd PZPN oraz wspólnymi dokumentami Zarządów „Futsal Ekstraklasy” sp. z o.o.
i PZPN.
art. 3
1. Komisja jest organem orzeczniczym w I instancji.
2. Organem odwoławczym od orzeczeń Komisji jest Komisja Odwoławcza w PZPN.
art. 4
1. Komisja składa się z od 5 do 7 członków, zwanych dalej Komisarzami.
2. Na czele Komisji stoi jeden z Komisarzy - Przewodniczący Komisji.
3. Przewodniczącego Komisji oraz Komisarzy powołuje i odwołuje Zarząd spółki „Futsal
Ekstraklasa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 3 letnią kadencję.
art. 5
1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje Komisję na zewnątrz.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji zastępuje go wyznaczony przez
niego Komisarz, a w wypadku niemożności wyznaczenia Komisarz najstarszy
wiekiem.
art.6
1. W trakcie trwania rozgrywek ligowych posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej
niż raz w tygodniu, zaś w przerwie zimowej i letniej odbywają się w terminach
wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji i uzgodnionych z Prezesem Zarządu
spółki „Futsal Ekstraklasa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Jeżeli szczególny charakter sprawy tego wymaga, Przewodniczący Komisji może
zwołać posiedzenie w każdym czasie.
3. Na wniosek Prezesa Zarządu spółki „Futsal Ekstraklasa” sp. z o.o. przewodniczący
Komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji.
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art. 7
Komisarz powinien strzec norm i wartości, które niosą ze sobą Regulamin Dyscyplinarny
PZPN oraz inne akty normatywne, uchwalone przez Zarząd spółki „Futsal Ekstraklasa”
sp. z o.o. oraz przez Zarząd PZPN oraz unikać wszystkiego co mogłoby osłabić zaufanie
do jego bezstronności.
art. 8
Ustanie członkostwa w Komisji następuje w razie:
a) śmierci,
b) wygaśnięcia kadencji,
c) rezygnacji z pełnionych obowiązków,
d) odwołania przez Zarząd spółki „Futsal Ekstraklasa” sp. z o.o..
art. 9
1. Organem pomocniczym Komisji jest Sekretarz Komisji, zwany dalej Sekretarzem.
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności wstępna formalna i merytoryczna
kontrola spraw wpływających do Komisji oraz referowanie spraw na posiedzeniu
Komisji.
3. Sekretarz powoływany i odwoływany jest przez Zarząd spółki „Futsal Ekstraklasa” sp.
z o.o. na wniosek przewodniczącego Komisji.
art.10
1. Komisja zobowiązana jest do rozstrzygania spraw w rozsądnym terminie, określonym
odrębnymi przepisami.
2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny
być rozstrzygane bezzwłocznie.
art.11
Komisja powinna wyjaśnić podmiotom zainteresowanym zasadność przesłanek, którymi
kierowała się przy wydaniu decyzji, aby w ten sposób w miarę możliwości doprowadzić
do wykonania przez podmioty zainteresowane decyzji bez potrzeby stosowania sankcji
dyscyplinarnych.
art. 12
W sprawach, w których jest to możliwe, Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia
działań mediacyjnych, prowadzących do ugody.
art. 13
Komisja ma prawo do podejmowania uchwał interpretacyjnych dotyczących przepisów
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz innych aktów normatywnych, uchwalonych
przez Zarząd spółki „Futsal Ekstraklasa” sp. z o.o. oraz przez Zarząd PZPN. Uchwały
wraz z uzasadnieniem będą opublikowane po ich zatwierdzeniu przez Zarząd spółki
„Futsal Ekstraklasa” sp. z o.o..
art.14
Postępowanie przed niezależną i niezawisłą Komisją oparte jest na zasadach swobodnej
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oceny dowodów oraz szybkości rozpoznawania spraw.
art.15
Postępowanie przed Komisją może być wszczęte z urzędu albo na wniosek podmiotu
zainteresowanego.
art. 16
Komisja orzeka w pełnym składzie osobowym lub w trzyosobowym składzie,
wyznaczonym przez Przewodniczącego. Dla ważności decyzji podejmowanych w pełnym
składzie osobowym konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Komisji.
art. 17
1. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
2. W razie równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
art.18
1. Komisja jest obowiązana zapewnić podmiotom zainteresowanym czynny udział w
postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów.
2. Jeżeli jest to konieczne, po wszczęciu postępowania, a przed pierwszym
posiedzeniem, na którym sprawa ma być rozpatrywana, Komisja zaprasza podmioty
zainteresowane do udziału w postępowaniu.
3. Nieuzasadnione niestawiennictwo podmiotu zainteresowanego albo jego
pełnomocnika nie może być przyczyną korzystnych dla tego podmiotu rozstrzygnięć.
art.19
1. Postępowanie w I instancji kończy się z momentem wydania decyzji.
2. Odwołania od decyzji Komisji składane są za jej pośrednictwem do Związkowego
Trybunału Piłkarskiego PZPN.
3. Decyzje Komisji mogą być publikowane w formie komunikatów w sposób ustalony
przez Zarząd spółki „Futsal Ekstraklasa” sp. z o.o..
4. Decyzje wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie i terminie odwołania
powinny być podpisane przez Przewodniczącego Komisji albo przez upoważnionego
Komisarza i przekazane zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem biura
„Futsal Ekstraklasy” sp. z o.o..
5. Decyzje Komisji powinny być dostarczone zainteresowanym podmiotom w terminie 7
dni od dnia podjęcia decyzji.
art. 20
Obsługę administracyjną działalności Komisji zapewnia biuro „Futsal Ekstraklasy” sp. z
o.o..
Prezes Zarządu „Futsal Ekstraklasa” sp. z o.o.
Szymon Czeczko
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