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Uchwała  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku 

Szermierczego  z dnia 2 grudnia 2018 r. 

w sprawie regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Szermierczego  

 
           

Na podstawie § 21 pkt 9 w związku z § 10 pkt 10 Statutu Polskiego Związku 

Szermierczego (tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2018r.) Walne Zgromadzenie 

Delegatów Polskiego Związku Szermierczego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Szermierczego, 

zwany dalej „regulaminem dyscyplinarnym”, który stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

2. Regulamin dyscyplinarny określa kary dyscyplinarne i tryb ich nakładania.  

  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik do Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Szermierczego z dnia 2 grudnia 2018 r.  

w sprawie regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku 

Szermierczego 

 

REGULAMIN DYSCYPLINARNY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie dyscyplinarnym jest mowa o: 

1) Komisji - rozumie się przez to Komisję Dyscyplinarną i Zmiany Barw 

Klubowych;   

2) Regulaminie - rozumie się przez to regulamin dyscyplinarny Polskiego 

Związku Szermierczego; 

3) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Polskiego Związku 

Szermierczego. 

§ 2 

1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej  podlegają członkowie władz Polskiego Związku 

Szermierczego (PZS), klubów sportowych, związków sportowych oraz innych osób 

prawnych   zrzeszonych w PZS oraz zawodnicy, trenerzy, sędziowie, a także inne 

osoby działające w strukturach PZS, za naruszenie przepisów obowiązujących  

w PZS lub inne uchybienie godności sportowca. 

2. Nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej sprawca, jeżeli nie można mu 

przypisać winy. 

§ 3 

Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od 

dnia uzyskania przez ograny postępowania dyscyplinarnego wiadomości  

o popełnieniu czynu, stanowiącego przewinienie dyscyplinarne lub po upływie trzech 

lat od dnia jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może 

być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa. 
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§ 4 

Wymierzenie za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub w postępowaniu  

w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego. 

§ 5 

1. PZS respektuje reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu w sporcie, ustanowione  

w formie Polskich Przepisów Antydopingowych przez POLADA. 

2. Rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych o doping w sporcie należy do wyłącznej 

kompetencji Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA. 

 

§ 6 

1. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. 

2. Organami postępowania dyscyplinarnego są: 

1) Rzecznik dyscyplinarny; 

2) Przewodniczący Komisji; 

3) Kolegium Dyscyplinarne; 

4) Kolegium Odwoławcze; 

5) Przewodniczący Kolegium Dyscyplinarnego oraz Kolegium Odwoławczego. 

3. Organy postępowania dyscyplinarnego działają na podstawie Statutu PZS oraz 

regulaminu. 

4.Organy postępowania dyscyplinarnego, z wyłączeniem Rzecznika 

Dyscyplinarnego, działają w ramach Komisji.   

 

§ 7 

1. W ramach postepowania wyjaśniającego i postepowania dyscyplinarnego pisma 

mogą być doręczone także za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej.  

W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.  

2. Składanie wyjaśnień i przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość  

z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.  
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3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 

555, z późn. zm.), z wyłączeniem art. 82. 

 

§ 8 

1. Sprawy dyscyplinarne rozpatrywane są przez trzyosobowe składy orzekające. 

2. Skład orzekający w postępowaniu dyscyplinarnym określa się mianem Kolegium 

Dyscyplinarnego. 

3. Skład orzekający w postępowaniu odwoławczym określa się mianem Kolegium 

Odwoławczego. 

 

§ 9 

1. Kolegium Dyscyplinarne może zawiesić postępowanie dyscyplinarne, jeżeli  

w sprawie tego samego czynu wszczęto postępowanie karne lub postępowanie  

w sprawach o wykroczenia. 

2. Kolegium Dyscyplinarne może w każdej chwili podjąć zawieszone postępowanie  

i powinna to uczynić nie później niż w ciągu 1 miesiąca od prawomocnego 

zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia. 

3. Na postanowienie Kolegium Dyscyplinarnego w przedmiocie zawieszenia 

postępowania dyscyplinarnego lub podjęcia zawieszonego postępowania stronom 

przysługuje zażalenie do Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia im postanowienia. 

4. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania lub podjęcia zawieszonego 

postępowania doręcza się również Przewodniczącemu Komisji. 

 

§ 10 

1. Członkowie Komisji są niezawiśli w zakresie orzekania. 

2. Członkowie Komisji rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne 

oraz prawne i nie są związani rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, 

z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu. 

 

§ 11 

1. Komisja składa się przynajmniej z siedmiu członków. 

2. Przy Komisji działa co najmniej dwóch Rzeczników Dyscyplinarnych. 
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3. Rzeczników Dyscyplinarnych, Przewodniczącego i członków Komisji powołuje 

Zarząd PZS. 

§ 12 

1. Członków Komisji oraz Rzeczników Dyscyplinarnych powołuje się spośród osób 

cieszących się w środowisku nieposzlakowaną opinią i posiadających pełną zdolność 

do czynności prawnych.  

2. Nie wolno łączyć funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego ani członka Komisji z żadną 

inną funkcją w PZS. 

§ 13 

1. Stronami postępowania wyjaśniającego są obwiniony i pokrzywdzony. 

2. Stronami postępowania dyscyplinarnego są obwiniony, rzecznik dyscyplinarny  

i pokrzywdzony. 

§ 14 

1. Obwiniony ma prawo do obrony, w tym prawo do obrońcy, o czym należy go 

pouczyć. 

2. Obrońcą w postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi może być osoba 

fizyczna działająca w strukturach PZS bądź osoba uprawniona do reprezentowania 

stron przed sądami powszechnymi na podstawie stosownych przepisów. 

3. Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie 

udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej. 

4. Wszelkie niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. 

 

§ 15 

1. Rozprawa przed Komisją jest jawna. 

2. Komisja wyłącza jawność postępowania w całości lub w części, jeżeli jawność 

mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes strony, PZS lub 

osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia. 

 

§ 16 

1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy prawa po upływie roku od 

wykonania orzeczonej kary. 

2. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek 

ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od wykonania 

orzeczonej kary. 
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Rozdział 2 

Środki i kary dyscyplinarne 

 

§ 17 

Rzecznik dyscyplinarny może zawiesić osobę wezwaną w jej prawach wynikających 

z pełnionych funkcji, w szczególności: zawodnika, trenera, sędziego, w przypadku 

uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie rzecznika 

dyscyplinarnego lub na posiedzenie Komisji mimo prawidłowego zawiadomienia. 

 

§ 18 

1. Kolegium Dyscyplinarne orzeka wobec zawodników kary: upomnienia, nagany, 

dyskwalifikacji, zakazu reprezentowania barw Polski, wykluczenia z kadry narodowej. 

2. Kolegium Dyscyplinarne orzeka wobec pozostałych innych osób kary: upomnienia, 

nagany, zakazu pełnienia funkcji kierownika lub kapitana sportowego drużyny 

klubowej, zakazu wstępu na salę zawodów krajowych, zakazu pełnienia funkcji 

kierowniczych na wyjazdach zagranicznych, zakazu sędziowania na zawodach 

krajowych, międzynarodowych lub zagranicznych. 

3. Kolegium Dyscyplinarne może osoby podlegające odpowiedzialności 

dyscyplinarnej zobowiązać do przeproszenia pokrzywdzonego w formie ustalonej  

w orzeczeniu lub zarządzić podanie treści orzeczenia do wiadomości publicznej 

poprzez publikację na stronie internetowej PZS. 

§ 19 

1. Kary terminowe wymierza się na okres od trzech miesięcy do dwóch lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy sprawca popełnił przewinienie 

dyscyplinarne w sposób umyślny i rażący, można orzec karę dożywotnią.  

 

 

Rozdział 3 

Postępowanie wyjaśniające 

 
§ 20 

1. Przewodniczący Komisji, po otrzymaniu wiadomości o przewinieniu 

dyscyplinarnym, zleca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie postępowania 

wyjaśniającego, które powinno trwać nie dłużej niż 4 tygodnie. 
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2. W uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny, za zgodą 

Przewodniczącego Komisji, może przedłużyć czas trwania postępowania 

wyjaśniającego. 

 

§ 21 

1. Rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania 

wyjaśniającego. Odpis postanowienia otrzymują strony i Przewodniczący Komisji.  

2. W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny obowiązany jest 

zebrać dowody niezbędne do wyjaśnienia sprawy, uwzględniając dowody 

świadczące przeciwko obwinionemu i dowody przemawiające na jego korzyść. 

 

§ 22 

1. Z każdej przeprowadzonej czynności w postępowaniu wyjaśniającym rzecznik 

dyscyplinarny sporządza protokół na piśmie. 

2. Protokół powinien być podpisany, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią, 

przez wszystkie osoby biorące udział w przeprowadzonej czynności. 

 

§ 23 

1. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub 

zebrane w jego toku zawierają dostateczne podstawy do przedstawienia zarzutów 

obwinionemu, rzecznik dyscyplinarny sporządza postanowienie o przedstawieniu 

zarzutów. 

2. Rzecznik dyscyplinarny w terminie 3 dni od dnia sporządzenia postanowienia  

o przedstawieniu zarzutów wzywa obwinionego i ogłasza mu jego treść. 

3. W wezwaniu należy pouczyć obwinionego o wynikających z § 17 skutkach 

uporczywego i nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwania. 

 

§ 24 

1. Przed złożeniem wyjaśnień przez obwinionego należy pouczyć go o jego 

uprawnieniach i obowiązkach. 

2. Obwiniony otrzymuje pouczenie na piśmie, co potwierdza swoim podpisem. 

 

 

 



8 
 

§ 25 

1. W toku postępowania wyjaśniającego strony i ich przedstawiciele procesowi mają 

prawo zgłosić rzecznikowi dyscyplinarnemu wniosek o przesłuchanie wskazanych 

osób w charakterze świadków, powołanie biegłych oraz przeprowadzenie innych 

dowodów. 

2. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego należy, na wniosek obwinionego 

lub jego obrońcy, umożliwić obwinionemu lub jego obrońcy zapoznanie się  

z zebranymi dowodami i poinformować o prawie zgłoszenia wniosku o uzupełnienie 

postępowania dowodowego, w terminie 3 dni od upływu końcowego terminu do 

zapoznawania się z materiałami postępowania. 

 

§ 26 

1. W zależności od wyniku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny: 

1) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; na 

postanowienie to służy stronom i ich przedstawicielom procesowym zażalenie 

do Komisji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, 

2) kieruje do Komisji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego  

i o ukaranie; 

3) może złożyć do Przewodniczącego Komisji umotywowany wniosek  

o wymierzenie kary upomnienia; 

2. W razie stwierdzenia, po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, że: 

1) czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie zawierał znamion 

przewinienia dyscyplinarnego,  

2) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby 

zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte się toczy, 

3) obwiniony zmarł, 

4) nastąpiło przedawnienie, 

5) szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma 

rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. 

3. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wraz z uzasadnieniem 

doręcza się stronom i ich przedstawicielom procesowym. 

4. O skierowaniu wniosku do Komisji o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego  

i o ukaranie zawiadamia się obwinionego oraz jego obrońcę, a także właściwy klub 

sportowy, związek sportowy oraz inną osobę prawną należącą do PZS. 
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§ 27 

Jeżeli rzecznik dyscyplinarny złoży wniosek, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 3, 

Przewodniczący Komisji może wymierzyć obwinionemu karę upomnienia,  

po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy. 

 

§ 28 

1. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie powinien być 

sporządzony na piśmie i zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres obwinionego oraz informację o przynależności 

klubowej; 

2) dokładne określenie zarzucanego czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, 

sposobu i okoliczności jego popełnienia; 

3) proponowany rodzaj kary dyscyplinarnej; 

4) uzasadnienie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego  

i o ukaranie. 

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie należy 

dołączyć akta postępowania wyjaśniającego. 

 

 

Rozdział 4 

Postępowanie dyscyplinarne 

 

§ 29 

1. Przewodniczący Komisji bada czy wniosek o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego i o ukaranie spełnia warunki, o których mowa w § 28 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego  

i o ukaranie nie spełnia warunków, o których mowa w § 28 ust. 1, przewodniczący 

Komisji zwraca wniosek i wzywa rzecznika dyscyplinarnego do usunięcia braków 

formalnych w terminie 7 dni. 

3. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie odpowiada 

warunkom formalnym, przewodniczący Komisji wyznacza, według kolejności listy 

alfabetycznej członków Komisji, skład orzekający – Kolegium dyscyplinarne, jego 

przewodniczącego oraz termin posiedzenia niejawnego kolegium, które powinno się 

odbyć w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku. 
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§ 30 

1. W razie stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 26 ust. 2, postępowanie 

dyscyplinarne umarza się. 

2. W przypadku umorzenia postępowania dyscyplinarnego stronom i ich 

przedstawicielom procesowym przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Kolegium 

Odwoławczego, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia im 

postanowienia. 

 

§ 31 

1. Przewodniczący Kolegium Dyscyplinarnego: 

1) wyznacza termin rozprawy, która powinna odbyć się w ciągu 14 dni od dnia 

wniesienia przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie; 

2) zawiadamia na piśmie strony oraz ich przedstawicieli procesowych; 

3) wzywa na rozprawę obwinionego i zawiadamia obrońcę o terminie 

rozprawy; 

4) wzywa na rozprawę świadków i biegłych. 

2. Obwinionemu doręcza się wraz z wezwaniem na rozprawę odpis wniosku 

rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie. 

Doręczenie to może być również w formie elektronicznej.   

3. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby między doręczeniem 

obwinionemu wezwania a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni. 

4. W razie niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, rozprawa na wniosek 

obwinionego lub jego obrońcy ulega odroczeniu. 

 

§ 32 

1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, któremu 

wezwanie doręczono prawidłowo i który złożył już wyjaśnienia na rozprawie, nie 

stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba że Kolegium Dyscyplinarne uzna 

jego obecność za konieczną. 

2. W razie uznania niestawiennictwa obwinionego na rozprawę za usprawiedliwione 

Kolegium Dyscyplinarne odracza rozprawę i wyznacza nowy termin. Rozprawa może 

ulec odroczeniu na okres do 14 dni. Jeżeli jednak w tym terminie stawienie się 

obwinionego z przyczyn od niego niezależnych nie jest możliwe, termin ten może 

zostać przedłużony do czasu ustania przeszkody.  
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§ 33 

Udział rzecznika dyscyplinarnego w rozprawie jest obowiązkowy. 

 

§ 34 

1. Posiedzeniem kieruje Przewodniczący Kolegium Dyscyplinarnego. 

2. Po złożeniu wyjaśnień przez obwinionego Przewodniczący Kolegium 

Dyscyplinarnego zarządza postępowanie dowodowe. 

3. Strony i ich przedstawiciele procesowi mają prawo zadawać pytania świadkom  

i biegłym oraz wypowiadać się co do każdego dowodu. 

4. Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawie przyznaje się do winy, nie 

budzą wątpliwości, Kolegium Dyscyplinarne za zgodą stron może nie przeprowadzać 

postępowania dowodowego lub je ograniczyć. 

5. Po zakończeniu postępowania dowodowego Przewodniczący Kolegium 

Dyscyplinarnego udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, pokrzywdzonemu, 

obrońcy i obwinionemu. Obwinionemu przysługuje zawsze głos ostatni. 

 

§ 35 

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

Kolegium Dyscyplinarnego i protokolant. 

 

§ 36 

1. Po wysłuchaniu stron Przewodniczący Kolegium Dyscyplinarnego zamyka 

rozprawę, a Kolegium przystępuje niezwłocznie do narady nad orzeczeniem. 

2. Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem są tajne.  

 

§ 37 

1. Postanowienia i orzeczenia Kolegium Dyscyplinarnego zapadają zwykłą 

większością głosów. 

2. Głosy członków Kolegium Dyscyplinarnego wstrzymujących się od głosowania 

liczą się na korzyść obwinionego. 

3. Przegłosowany członek Kolegium Dyscyplinarnego ma prawo złożyć na piśmie 

zdanie odrębne z uzasadnieniem. 
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§ 38 

1. Kolegium Dyscyplinarne wydaje orzeczenie o: 

1) ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia 

zarzucanego mu czynu i wymierza karę, albo 

2) uniewinnieniu obwinionego od zarzutu popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, albo 

3) umorzeniu postępowania. 

2. W razie stwierdzenia po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego okoliczności,  

o których mowa w § 26 ust. 2, albo jeżeli rzecznik dyscyplinarny odstąpi na rozprawie 

od wniosku o ukaranie, Kolegium Dyscyplinarne wydaje orzeczenie o umorzeniu 

postępowania. Jednakże w razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w § 26 ust. 

2 pkt 1 Kolegium Dyscyplinarne wydaje orzeczenie o uniewinnieniu obwinionego. 

 

§ 39 

1. Orzeczenie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać: 

1) nazwę Komisji, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia; 

2) imiona i nazwiska członków Kolegium Dyscyplinarnego, rzecznika 

dyscyplinarnego, protokolanta i obrońcy obwinionego; 

3) imię i nazwisko, adres obwinionego oraz informację o pełnionej funkcji  

w PZS; 

4) opis zarzucanego czynu, z określeniem miejsca i daty jego popełnienia; 

5) rozstrzygnięcie Kolegium Dyscyplinarnego ; 

6) uzasadnienie zawierające wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej 

orzeczenia. 

2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie Kolegium 

Dyscyplinarnego. 

 

§ 40 

1. Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie.  

2. Po ogłoszeniu orzeczenia Przewodniczący Kolegium Dyscyplinarnego podaje 

ustnie motywy orzeczenia i poucza strony o trybie i terminie wniesienia odwołania. 

3. Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem powinno być doręczone stronom  

i ich przedstawicielom procesowym w terminie 14 dni od jego ogłoszenia. 
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§ 41 

1. Stronom i ich przedstawicielom procesowym przysługuje prawo wniesienia 

odwołania od orzeczenia Kolegium Dyscyplinarnego do Kolegium odwoławczego. 

2. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem i odpisami dla stron, wnosi się za 

pośrednictwem Kolegium Dyscyplinarnego, które wydało orzeczenie, w terminie 

zawitym 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z jego pisemnym 

uzasadnieniem. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia. 

3. Odwołanie może być cofnięte do chwili rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu 

odwoławczym. Cofnięcie odwołania pociąga za sobą uprawomocnienie się 

orzeczenia Kolegium Dyscyplinarnego. 

4. Cofnięcie odwołania wniesionego na korzyść obwinionego, jeżeli on sam nie złożył 

odwołania, może nastąpić tylko za jego zgodą. 

5. Orzeczenie Kolegium Dyscyplinarnego, od którego nie zostało wniesione 

odwołanie w przewidzianym terminie, staje się prawomocne i podlega wykonaniu. 

 

§ 42 

Przewodniczący Komisji, po stwierdzeniu, że odwołanie zostało wniesione przez 

osobę uprawnioną w przewidzianym terminie, wyznacza – na zasadzie § 29 ust. 3 

skład orzekający – Kolegium Odwoławcze, jego przewodniczącego, termin rozprawy 

odwoławczej oraz zarządza doręczenie odpisu odwołania stronie przeciwnej. 

Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie 14 dni od dnia wpływu 

odwołania do Kolegium Odwoławczego. 

 

§ 43 

1. Przewodniczący Kolegium Odwoławczego, w drodze postanowienia, odrzuca 

odwołanie w razie wniesienia go po upływie terminu przewidzianego w § 41 ust. 2 

albo przez osobę nieuprawnioną. 

2. Przewodniczący Kolegium Odwoławczego, na wniosek strony, może przywrócić 

termin do wniesienia odwołania, jeśli uprawdopodobni ona, że uchybienie nastąpiło  

z przyczyn od niej niezależnych. 

3. Wniosek o przywrócenie terminu składa się wraz z odwołaniem za pośrednictwem 

Kolegium Dyscyplinarnego, które wydało zaskarżone orzeczenie, w terminie 3 dni od 

dnia ustania przeszkody. 
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4. Na postanowienie o odrzuceniu odwołania lub odmawiające przywrócenia terminu 

do wniesienia odwołania przysługuje zażalenie do Kolegium Odwoławczego,  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

§ 44 

1. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna sprawozdanie, w którym wyznaczony członek 

Kolegium Odwoławczego przedstawia przebieg dotychczasowego postępowania 

dyscyplinarnego, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty 

oraz okoliczności faktyczne sprawy, jak również zawiadamia strony o postanowieniu 

Kolegium Odwoławczego w sprawie dopuszczenia nowych dowodów. 

2. Przed zakończeniem rozprawy odwoławczej Przewodniczący Kolegium 

Odwoławczego udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwinionemu, 

przy czym pierwszy głos przysługuje stronie, która wniosła odwołanie. 

 

§ 45 

Kolegium Odwoławcze utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie Kolegium 

dyscyplinarnego, uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje w tym zakresie 

orzeczenie co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę Kolegium Dyscyplinarnemu 

do ponownego rozpoznania bądź umarza postepowanie. 

 

§ 46 

1. Zażalenia na postanowienia Kolegium Dyscyplinarnego oraz Przewodniczącego 

Kolegium Odwoławczego rozpoznaje Kolegium Odwoławcze w innym składzie na 

posiedzeniu niejawnym. 

2. Rozpoznanie zażalenia powinno nastąpić w terminie do 7 dni od dnia wpływu 

zażalenia do Kolegium Odwoławczego. 

3. Postanowienie Kolegium Odwoławczego utrzymujące w mocy postanowienie 

Kolegium Dyscyplinarnego o: 

1) umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, 

2) odrzuceniu odwołania albo 

3) odmowie wznowienia postępowania 

kończy postępowanie. 

4. Uwzględniając zażalenie, Kolegium Odwoławcze uchyla zaskarżone 

postanowienie i rozstrzyga w przedmiocie wszczęcia postępowania, zawieszenia 



15 
 

postępowania, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i przyjęcia odwołania 

albo wznowienia postępowania. 

§ 47 

Do postępowania przed Kolegium Odwoławczym w sprawach nieuregulowanych 

stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed Kolegium Dyscyplinarnym. 

 

§ 48 
1. Ostateczna decyzja dyscyplinarna może być zaskarżona do Trybunału 

Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL. 

 

 

Rozdział 5 

Wykonanie i zatarcie kar dyscyplinarnych 

 
 

§ 49 
1. Odpis prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego załącza się do akt 

prowadzonych przez Komisję. 

2. Wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego zarządza niezwłocznie 

Przewodniczący Komisji. 

3. Z chwilą zatarcia orzeczonej kary Przewodniczący Komisji zarządza usunięcie  

z akt ukaranego dokumentów dotyczących ukarania. 

 

§ 50 

1. Jeśli przemawiają za tym warunki i okoliczności osobiste sprawcy, wykonanie kary 

dyscyplinarnej można zawiesić na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. 

2. Jeżeli ukarany w okresie zawieszenia wykonania kary popełnił nowe przewinienie 

dyscyplinarne, za które został prawomocnie ukarany, zawieszoną karę wykonuje się. 

 

§ 51 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania kary terminowej ukarany przestrzega norm 

obowiązujących w sporcie i zachowuje się wzorowo, po upływie połowy kary 

orzeczonej, może skierować do Kolegium Dyscyplinarnego wniosek o darowanie 

reszty kary.  
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2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o darowanie reszty kary, 

wyznacza się okres próbny na czas pozostały do odbycia reszty kary. 

3. Jeżeli w trakcie okresu próbnego ukarany popełnił nowy czyn, za który został 

prawomocnie ukarany, darowana reszta kary podlega wykonaniu w całości. 

 

§ 52 

Kolegium Dyscyplinarne rozstrzygając w przedmiocie zawieszenia wykonania kary 

lub jej darowania może dodatkowo przyjąć poręczenie osobiste - indywidualne lub 

zbiorowe od osób godnych zaufania, że ukarany będzie przestrzegał przepisów PZS 

oraz nie uchybi godności sportowca. 

 

 

Rozdział 6 

Wznowienie postępowania dyscyplinarnego 

 

§ 53 

1. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego orzeka na posiedzeniu niejawnym 

Kolegium, które wydało orzeczenie kończące postępowanie, w innym składzie. 

2. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania doręcza się stronom i ich 

przedstawicielom procesowym. 

3. Na wydane przez Kolegium Dyscyplinarne postanowienie o odmowie wznowienia 

postępowania stronom przysługuje, w nieprzekraczalnym terminie  dni od dnia 

doręczenia postanowienia, zażalenie do Kolegium Odwoławczego. 

 

 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 54 

 Niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu postępowania 

wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne prowadzone są na podstawie przepisów 

dotychczasowych. 

 


