REGULAMIN
TRYBUNAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Na podstawie § 44 Statutu Polskiego Związku Motorowego (jednolity tekst według stanu na dzień
24.05.2014r.) Trybunał Związku uchwala, co następuje.
W celu rozstrzygania przewinień dyscyplinarnych oraz ułatwienia rozstrzygania sporów o
charakterze majątkowym lub niemajątkowym mogących być przedmiotem ugody, powstałych w
związku z uprawianiem w Polsce sportów motorowych powołany jest Trybunał Polskiego Związku
Motorowego.
Trybunał Polskiego Związku Motorowego działając jako Sąd Dyscyplinarny i Sąd Polubowny, w
ramach Polskiego Związku Motorowego korzysta z pełni autonomii i niezależności w toku
postępowania oraz orzekania.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Na podstawie § 39 i § 40 Statutu Polskiego Związku Motorowego niniejszy Regulamin określa tryb
postępowania przed Trybunałem Związku w zakresie:
1) rozstrzygania sporów między członkami Związku,
2) rozstrzygania spraw członków i uczestników zawodów w razie nieprzestrzegania przez nich
Statutu Związku lub innych przepisów obowiązujących w Związku,
3) rozstrzygania odwołań od uchwał Zarządów Okręgowych i Zarządu Głównego,
4) rozstrzygania innych sporów, powierzonych federacjom krajowym przepisami kodeksów
sportowych organizacji międzynarodowych,
5) rozpatrywania odwołań od kar orzeczonych przez główne komisje, komisje, w tym Komisję
Orzekającą Ligi i zespoły,
6) wykładni postanowień Statutu Związku w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów,
7) rozstrzygania innych spraw powierzonych mu przez Zarząd Główny,
8) uchylania uchwał i innych rozstrzygnięć podjętych przez jednostki organizacyjne Związku, w
tym Zarządy Okręgowe i Zarząd Główny, sprzecznych z przepisami prawa i Statutem Związku
lub niezgodnych z uchwałami władz Związku oraz występowania z wnioskiem do Zarządu
Głównego o zawieszenie Zarządu Okręgowego.
§2
1. Trybunał Związku rozpatruje sprawy na wniosek zainteresowanego rozstrzygnięciem członka
Związku, osób fizycznych zrzeszonych w stowarzyszeniach będących członkami Związku,
uczestników zawodów sportowych lub turystycznych, władz Związku, a w zakresie w jakim nie
działa jako stały sąd polubowny – także z urzędu.
2. Na podstawie § 42 Statutu Polskiego Związku Motorowego, Trybunał Związku jest stałym
sądem polubownym i wydaje orzeczenie w sprawach poddanych jego właściwości, na
podstawie pisemnego zapisu na sąd polubowny.
3. Trybunał Związku działający jako stały sąd polubowny rozpatruje ponadto sprawy na wniosek
osób fizycznych uprawiających sport oraz zajmujących się jego organizacją lub
upowszechnianiem, przedsiębiorców prowadzących działalność sportową, a także na wniosek
innych osób prawnych.
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§3
1. Przy rozstrzyganiu sporów i spraw, o których mowa w § 1, Trybunał Związku kieruje się
postanowieniami Statutu PZM oraz innymi przepisami i postanowieniami obowiązującymi w
Związku. W kwestiach nieuregulowanych powyższymi przepisami i postanowieniami Trybunał
Związku działający jako sąd polubowny kieruje się przepisami Kodeksu postępowania
cywilnego.
2. W zakresie sporów powierzonych federacjom krajowym przepisami kodeksów sportowych lub
turystycznych organizacji międzynarodowych, obowiązki i uprawnienia oraz odpowiedzialność
osób uczestniczących w zawodach sportowych lub turystycznych, osób urzędowych i
organizatorów imprez sportowych lub turystycznych określone są w odpowiednich krajowych
kodeksach sportowych lub turystycznych oraz w innych przepisach lub regulaminach,
podanych do wiadomości w sposób ogólnie przyjęty.
3. W sprawach wynikłych z krajowych imprez sportowych lub turystycznych, przepisy kodeksów
sportowych lub turystycznych organizacji międzynarodowych mogą mieć posiłkowo
zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z przepisami wymienionymi w ust. 1 i 2.
4. W sprawach wynikłych z międzynarodowych imprez sportowych albo turystycznych stosuje się
przepisy kodeksów sportowych lub turystycznych oraz inne przepisy i regulaminy organizacji
międzynarodowych.
5. Językiem postępowania jest język polski. Strona nie władająca językiem polskim może brać
udział w postępowaniu za pośrednictwem tłumacza przysięgłego ustanowionego na koszt
strony.
6. W każdym stanie prowadzonego postępowania, Trybunał powinien dążyć do polubownego
zakończenia rozstrzyganych sporów i spraw.

Rozdział 2
Organizacja Trybunału
§4
1. Trybunał Związku składa się z 5 do 10 osób wybieranych przez sprawozdawczo – wyborcze
Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Przed wyborem Trybunału Związku, sprawozdawczowyborcze Walne Zgromadzenie
Delegatów wybiera – w głosowaniu tajnym – Przewodniczącego Trybunały, który wchodzi w
jego skład i kieruje jego pracami.
3. Członkowie Trybunału wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. W razie ustąpienia Przewodniczącego Trybunału w okresie kadencji, Trybunał Związku wybiera
ze swego grona nowego Przewodniczącego Trybunału.
5. Członkowie Trybunału Związku nie mogą być członkami innych władz Związku.
6. Członkowie Trybunału zobowiązani są do nieudzielania wywiadów i komentarzy w kwestiach
związanych ze sprawami rozstrzyganymi przez Trybunał i wydawanymi przez nich
orzeczeniami.
§5
Przewodniczący Trybunału, Wiceprzewodniczący i Sekretarz stanowią Prezydium Trybunału
Związku.
§6
Przewodniczący Trybunału Związku kieruje jego pracami i reprezentuje go na zewnątrz,
podejmując wszelkie działania i czynności konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonywania
zadań Trybunału. Do kompetencji Przewodniczącego wynikających ze Statutu Związku oraz
niniejszego Regulaminu w szczególności należy:
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a) ustalanie wysokości kaucji, jeżeli nie została wyznaczona przez Prezydium Trybunału,
b) wyznaczanie członków składu orzekającego i jego przewodniczącego lub kierowanie sprawy
do rozpoznania przez pełny skład Trybunału,
c) wyznaczanie terminów posiedzeń.
§7
1. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego Trybunału w wykonywaniu jego praw i
obowiązków podczas jego nieobecności.
2. Bieżące czynności administracyjne Trybunału wykonuje Sekretarz. Do kompetencji Sekretarza
należy podejmowanie czynności służących zapewnieniu prawidłowego toku postępowania w
sprawach rozpoznawanych przez Trybunał, publikowanie orzeczeń w sposób określony przez
Przewodniczącego Trybunału oraz wykonywanie czynności niezbędnych do wykonania
orzeczeń Trybunału.
3. Przewodniczący Trybunału, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wykonują swoje czynności
przy pomocy pracownika wyznaczonego przez Biuro Zarządu Głównego PZM. Sposób
współpracy oraz zakres czynności Sekretariatu określa Przewodniczący Trybunału.
§8
1. Sprawy należące do właściwości Trybunału Związku rozpatrywane są w składach
trzyosobowych.
2. Ze względu na zawiłość sprawy lub jej charakter skład orzekający lub Przewodniczący
Trybunału może postanowić, że sprawa wymaga rozpatrzenia przez pełny skład Trybunału.
3. Do składu orzekającego nie mogą być powoływane osoby związane bezpośrednio lub
pośrednio z rozpatrywaną sprawą, ani też osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu decyzji
w rozpatrywanej sprawie, a w przypadku sporów wynikłych z zawodów sportowych także osoby
biorące w nich udział jako zawodnicy lub osoby urzędowe.
§9
1. Członek Trybunału Polskiego Związku Motorowego jest wyłączony z udziału w sprawie jeżeli:
a. sprawa dotyczy go bezpośrednio, jego małżonka, krewnego lub powinowatego w linii
prostej albo osoby pozostającej z nim w stosunku przysposobienia;
b. brał udział w rozpoznaniu sprawy niższej instancji;
c. występował w sprawie w charakterze świadka;
d. pozostaje ze stroną postępowania w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić
wątpliwości co do jego bezstronności;
e. w przypadku sporów wynikłych z zawodów sportowych, gdy brał w nich udział jako
zawodnik lub osoba urzędowa.
2. Niezależnie od przyczyn wymienionych w § 10 pkt 1 Trybunał wyłącza członka Trybunału
Polskiego Związku Motorowego od orzekania w określonej sprawie na jego żądanie lub na
wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną
wątpliwość co jego bezstronności w danej sprawie.
3. W zakresie procedury wyłączenia członka Trybunału Polskiego Związku Motorowego od
orzekania w danej sprawie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego
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Rozdział 3
Wnoszenie spraw do Trybunału
§ 10
1. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem działającym jako Sąd Polubowny następuje przez
wniesienie pozwu spełniającego wymogi przewidziane przez Kodeks postępowania cywilnego
lub przez złożenie wniosku o dokonanie wykładni postanowień Statutu, który powinien zawierać
przedstawienie zagadnienia wymagającego wykładni oraz pogląd wnoszącego co do treści
postanowień Statutu związanych z przedstawianym zagadnieniem.
§ 11
1. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem działającym jako Sąd Dyscyplinarny następuje
przez wniesienie odwołania od orzeczeń Głównych Komisji lub innych uprawnionych
właściwych organów Związku jak również Komisji Orzekającej Ligi .
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem, o ile
przepisy przewidują jego sporządzenie.
3. Odwołania w sprawach wynikłych w związku z zawodami sportowymi należącymi do
kompetencji organizacji międzynarodowych, wnosi się w terminach określonych przez
odpowiednie kodeksy sportowe.
4. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej uchwały lub decyzji, przedstawienie
zgłaszanych zarzutów i ich uzasadnienie oraz określenie czego domaga się odwołujący.
5. Jeżeli orzeczenie oparte było na opinii rzeczoznawców, zarzut odwołania musi być również
uprawdopodobniony przeciwną opinią.
§ 12
1. Doręczenia pism, w szczególności zawiadomień, postanowień, zarządzeń, decyzji, orzeczeń,
stronom i organom w toku postępowania przed Trybunałem dokonuje się za pomocą operatora
pocztowego lub firmy kurierskiej.
2. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w ust. 1 operator pocztowy lub
firma kurierska przechowuje pismo w swojej placówce pocztowej przez okres określony w
regulaminie usługi doręczenia.
3. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie
określonym w regulaminie usługi doręczenia , licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w
miejscu określonym w ust. 2, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub gdy nie jest
to możliwe na drzwiach siedziby lub mieszkania adresata.
4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w ust.
2.
5. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty
doręczenia.
6. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić,
doręczyciel sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo i
przyczynę braku jej podpisu.
§ 13
1. Doręczeń można dokonywać także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli
strona sporu wskaże właściwy adres e-mail.
2. Adresem właściwym dla doręczeń dla klubu jest właściwy adres e-mail lub adres siedziby
klubu. Kluby mają obowiązek na każde wezwanie Trybunału potwierdzać wcześniej wskazane
dane adresowe i teleadresowe oraz informować Trybunał o każdej ich zmianie.
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3. W przypadku gdy klub nie dokona potwierdzenia w zakreślonym terminie, wówczas adresem
właściwym do doręczeń jest adres wskazany na oficjalnej stronie internetowej klubu lub adres
podany w publikowanym co roku przez PZM zbiorze przepisów lub adres ostatnio znany
Trybunałowi
4. Adresem właściwym do doręczeń zawodnikowi lub działaczowi jest wskazany przez nich adres
e-mail lub adres ich miejsca zamieszkania. Zasady ustalania adresu określone w ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
5. Adresem właściwym dla doręczeń dla sędziów jest wskazany przez nich adres e-mail lub ich
ostatni znany Trybunałowi adres zamieszkania.
§ 14
1. Pracownik wyznaczony przez Biuro Zarządu Głównego PZM wzywa wnioskodawcę, stronę
powodową, powoda wzajemnego, odwołującego się, aby w terminie przez niego oznaczonym
nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia wezwania uiściła kaucję i uzupełniła pozew,
wniosek, odwołanie jeżeli nie odpowiada on wymogom określonym odpowiednio w § 10 i § 11
Regulaminu.
2. W razie nieuzupełnienia pozwu, wniosku, odwołania lub nieuiszczenia kaucji w wyznaczonym
terminie pismo podlega zwrotowi.
3. Jeżeli pismo wszczynające postępowanie przed Trybunałem zostanie cofnięte, co jest
dopuszczalne w każdym stadium postępowania, ulega ono umorzeniu, o czym należy
powiadomić strony, a wniesiona kaucja podlega całkowitemu, bądź częściowemu zwrotowi, o
czym Trybunał orzeka w drodze postanowienia.
§ 15
1. W wypadku sprawy z zapisu na sąd polubowny, wysokość kaucji wynosi 7 % wartości
przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 5000 zł.
2. Od odwołań lub innych wniosków wnoszonych do Trybunału, z wyjątkiem wniosków
dotyczących wykładni postanowień Statutu Związku lub wnoszonych przez Zarząd Główny
Związku, pobiera się kaucję, której wysokość wynosi od 1000 zł do 5000 zł.
3. Wysokość kaucji, w granicach określonych w ust. 1 i 2, ustala Prezydium lub Przewodniczący
Trybunału w zależności od stopnia skomplikowania sprawy lub rangi zawodów, po zapoznaniu
się z aktami sprawy.
4. Kaucja powinna być wniesiona w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości, również
telefonicznej, o jej wysokości, pod rygorem pominięcia odwołania.

Rozdział 4
Postępowanie przed Trybunałem
§ 16
1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu kaucji Trybunał doręcza stronie przeciwnej odpis
złożonego pisma i może wezwać ją do wniesienia odpowiedzi.
2. Przewodniczący składu orzekającego wydaje przed posiedzeniem, na podstawie akt sprawy,
zarządzenia mające na celu takie przygotowanie sprawy, aby mogła być rozpatrzona w
pierwszym terminie. W szczególności Przewodniczący Trybunału może wyznaczyć stronie
termin do zajęcia stanowiska w sprawie lub zgłoszenia wniosków dowodowych pod rygorem ich
pominięcia.

6
§ 17
1. Termin posiedzenia Trybunału wyznacza w miarę potrzeby jego Przewodniczący, określając
skład orzekający i jego przewodniczącego, osoby które mają być wezwane na posiedzenie
oraz dokumenty, które wymagają doręczenia osobom mającym uczestniczyć w posiedzeniu.
2. Przewodniczący Trybunału może zarządzić rozpoznanie sprawy bez wyznaczania posiedzenia,
jeżeli charakter sprawy tego nie wymaga.
§ 18
1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia Trybunału są jawne.
2. Każda strona postępowania ma prawo uczestniczyć w nim osobiście lub przez ustanowionego
pełnomocnika.
3. Każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed Trybunałem Związku jest odpowiedzialna
na własny koszt za dostarczenie wnioskowanych dokumentów, wezwanie i stawienie się jej
własnych świadków.
4. O posiedzeniach jawnych zawiadamia się strony i osoby zainteresowane przez wezwanie lub
ogłoszenie podczas posiedzenia.
§ 19
1. Posiedzenia Trybunału odbywają się w siedzibie Zarządu Głównego PZM, jednakże
Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia lub zarządzić rozpoznanie sprawy
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli
przyczyniłoby się to do usprawnienia postępowania.
2. Przewodniczący posiedzenia otwiera je, prowadzi, zamyka, udziela głosu, zadaje pytania,
upoważnia do zadawania pytań i ogłasza orzeczenie.
§ 20
Posiedzenie odbywa się w ten sposób, że najpierw wnioskodawca, a potem ten, kogo sprawa
dotyczy, określają ustnie swoje stanowisko, żądania i wnioski.
§ 21
Przy rozpatrywaniu spraw spornych, przewodniczący składu orzekającego, po przedstawieniu
stanowiska przez zainteresowane strony, wzywa je do polubownego zakończenia sporu.
Wezwanie takie powinno być powtórzone w każdym dogodnym stadium postępowania.
§ 22
1. W celu wyjaśnienia sprawy skład orzekający może przeprowadzić postępowanie dowodowe.
2. Postępowanie dowodowe odbywa się przed składem orzekającym i obejmuje dowody z
dokumentów oraz zeznań świadków.
3. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych, skład orzekający może
zasięgnąć pisemnej lub ustnej opinii ekspertów.
§ 23
Wniosek dowodowy może zostać oddalony jeżeli:
1) okoliczność, która ma zostać udowodniona nie ma znaczenia dla sprawy;
2) okoliczność, której dotyczy wniosek jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem
wnioskodawcy;
3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności;

7
4) dowód w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania;
5) dowodu nie da się przeprowadzić.
§ 24
1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać dane dotyczące
składu orzekającego, miejsca i czasu posiedzenia, przedmiotu sprawy, osób uczestniczących
w posiedzeniu zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy oraz istotne dla rozstrzygnięcia
elementy przebiegu posiedzenia.
2. Protokół sporządzany jest pod kierunkiem przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokołu nie sporządza się, jeżeli rozpatrywana na posiedzeniu składu orzekającego sprawa
zakończona jest wydaniem orzeczenia chyba, że przewodniczący składu orzekającego
zdecyduje inaczej.
§ 25
Posiedzenie ulega odroczeniu, jeżeli skład orzekający uzna, że wymagana jest obecność
zainteresowanych rozstrzygnięciem lub należy przeprowadzić postępowanie dowodowe.
§ 26
1. Gdy skład orzekający uzna, że sprawa jest dostatecznie wyjaśniona, przewodniczący zamyka
posiedzenie, a skład orzekający wydaje orzeczenie.
2. W przypadku polubownego zakończenia sporu, skład orzekający umarza postępowanie.
§ 27
1. Skład orzekający wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie jego członków i głosowaniu, w
którym przewodniczący składu bierze udział jako ostatni. Rozstrzygnięcia zapadają
większością głosów, a wstrzymanie się od niego jest niedopuszczalne.
§ 28
1. Orzeczenie powinno mieć za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia posiedzenia.
2. Skład orzekający może wydać orzeczenie częściowe, jeżeli dostatecznie wyjaśniona do
rozstrzygnięcia jest tylko część rozpatrywanej sprawy. Nie dotyczy to jednak wykładni
postanowień Statutu.
§ 29
W sprawach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 5 Regulaminu Trybunał utrzymuje w mocy, zmienia lub
uchyla zaskarżoną uchwałę, decyzję lub orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego
rozpoznania.
§ 30
1. Orzeczenie powinno zawierać wymienienie członków składu orzekającego i protokolanta, datę i
miejsce rozpoznania sprawy oraz wydania orzeczenia, wymienienie stron i oznaczenie
przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie, a nadto ewentualne wskazanie
miejsca publikacji.
2. Decyzją składu orzekającego wniesiona kaucja może być zwrócona wnoszącemu w całości lub
części bądź przejęta na rzecz Związku, w zależności od zakresu uwzględnienia odwołania lub
wniosku. W wyjątkowych wypadkach, kaucja może być zwrócona pomimo nieuwzględnienia
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odwołania lub wniosku w całości, jeżeli przemawiają za tym cele Polskiego Związku
Motorowego określone w § 8 Statutu lub gdy strony zawarły ugodę.
3. Trybunał jest uprawniony do zasądzenia kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw
i celowej obrony.
4. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego, uzasadnienie zaś może
podpisać jedynie przewodniczący składu orzekającego.
§ 31
W stosunku do członków Związku lub osób fizycznych będących zawodnikami, sędziami,
trenerami albo działaczami sportowymi, Trybunał Związku może orzec kary i środki
dyscyplinarne na zasadach przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym.
§ 32
Ogłoszenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić w dniu, w którym zamknięto
posiedzenie, jednakże w sprawie zawiłej skład orzekający może odroczyć ogłoszenie
orzeczenia lub uzasadnienia na czas do 7 dni, oznaczając termin ogłoszenia i informując o tym
niezwłocznie strony.
§ 33
1. Ogłoszenie orzeczenia dokonuje się przez jego odczytanie lub jego doręczenie.
§ 34
Orzeczenia Trybunału stają się prawomocne z chwilą ich wydania, z zastrzeżeniem prawa do
odwołania wynikającego z postanowień Statutu Związku lub kodeksów sportowych albo
turystycznych organizacji międzynarodowych.
§ 35
1. Orzeczenia Trybunału doręczane są stronom, a innym organom lub osobom, gdy tak
zadecyduje skład orzekający lub Przewodniczący Trybunału, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia ich wydania.
2. Orzeczenia Trybunału zawierające wykładnię postanowień Statutu Związku są ponadto
publikowane w sposób określony przez Przewodniczącego Trybunału.
3. Orzeczenia zawierające wykładnię Statutu Związku są podawane do wiadomości naczelnych
władz Związku niezwłocznie, a do wiadomości stowarzyszeń i osób prawnych zrzeszonych w
Związku - nie później niż w terminie 30 dni od ich wydania.
4. Orzeczenia o ukaraniu karą są doręczane właściwym władzom Związku w celu ich wykonania.

Rozdział 5
Postępowanie odwoławcze
§ 36
1. Od orzeczeń Trybunału Związku o ukaraniu karą przewidzianą w § 53 ust.3 Regulaminu
Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Strona zainteresowana powinna przesłać je do Trybunału Związku w terminie trzydziestu dni od
daty otrzymania orzeczenia.
2. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania orzeczenia.
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§ 37
O złożeniu odwołania, o którym mowa w § 34, Przewodniczący Trybunału informuje Prezesa
Związku.
§ 38
Przewodniczący Trybunału przedkłada Prezesowi Związku na piśmie sprawozdanie wraz z
aktami spraw, w których złożono odwołanie w terminie umożliwiającym włączenie go do
materiałów Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 39
Odwołania od orzeczeń Trybunału są rozpoznawane i rozstrzygane
Zgromadzenie Delegatów w sposób określony w regulaminie Zjazdu.

przez

Walne

§ 40
Postępowanie odwoławcze od orzeczeń Trybunału w sprawach wynikłych z międzynarodowych
imprez sportowych lub turystycznych regulują odpowiednie postanowienia kodeksów
organizacji międzynarodowych.

Rozdział 6
Inne postanowienia
§ 41
1. Trybunał Związku zbiera się w miarę potrzeby, na zarządzenie Przewodniczącego Trybunału,
nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. O terminach posiedzeń Trybunału Przewodniczący informuje Prezesa Związku.
§ 42
1. Przedmiotem posiedzeń Trybunału Związku, oprócz spraw skierowanych do rozpoznania przez
składy orzekające (zespoły orzekające), są sprawy wyznaczane przez Przewodniczącego.
2. Na wniosek trzech członków Trybunału, Przewodniczący jest zobowiązany skierować na
posiedzenie każdą sprawę.
§ 43
W sprawach nie wymagających wydania orzeczenia Trybunał może opracować uwagi i
postulaty kierowane do właściwych władz Związku, o których zawsze informuje Zarząd Główny,
jeżeli nie jest on ich adresatem.
§ 44
1. Regulamin został uchwalony przez Trybunał Polskiego Związku Motorowego w dniu 17
czerwca 2014r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
3. Traci ważność Regulamin Trybunału PZM z dnia 20 marca 2008 roku z późniejszymi zmianami.
Za zgodność:
Przewodniczący Trybunału PZM

