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Dział I. Definicje 

 

§ 1 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) CEV – Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej z siedzibą w Luksemburgu; 

2) Działacz Sportowy – członek organów statutowych PZPS, Zarządzającego Ligą Zawodową, członków 

PZPS, a także delegaci na Walne Zgromadzenia PZPS lub WZPS, komisarz Zawodów oraz menedżer 

sportowy PZPS; 

3) FIVB – Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej z siedzibą w Lozannie; 

4) Klub – podmiot uczestniczący we współzawodnictwie w piłce siatkowej mężczyzn lub kobiet; 

5) Liga Zawodowa – najwyższa klasa rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet o mistrzostwo Polski 

prowadzona w formie ligi zawodowej; 

6) PZPS – Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie; 

7) Regulamin – Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Siatkowej; 

8) Regulamin Profesjonalnego Współzawodnictwa - Regulamin Profesjonalnego Współzawodnictwa w 

Piłce Siatkowej, określający zasady uczestnictwa i organizacji Lig Zawodowych; 

9) Rozgrywki – zawody rozgrywane w ramach systemu ligowego lub systemu pucharowego organizowane 

przez PZPS lub Zarządzającego Ligą Zawodową; 

10) Sędziowie - sędziowie, sekretarze zawodów i kwalifikatorzy; 

11) Sztab Szkoleniowy – zespół współpracujący z Zawodnikami, w którego skład wchodzą trenerzy, 

asystenci trenerów, lekarze drużyny, członkowie zespołów odnowy biologicznej, statystycy; 

12) Właściwe Przepisy – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) wraz 

z rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, wszelkie inne źródła 

powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, dotyczące kwestii uregulowanych w Regulaminie oraz 

regulacje FIVB, CEV i PZPS, których postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami 

Regulaminu; 

13) Wydarzenie Towarzyszące – wydarzenia związane z Zawodami lub Rozgrywkami oraz realizacją 

zobowiązań PZPS, Klubów, Zarządzającego Ligą Zawodową wobec sponsorów lub partnerów, w 

szczególności konferencje prasowe, wywiady, i inne podobne wydarzenia, a także zgrupowania kadry 

narodowej; 

14) WZPS – Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej; 

15) Zarządzający Ligą Zawodową– spółka, której PZPS, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej, przekazał uprawnienie do zarządzania Ligą Zawodową oraz innymi formami 

współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej mężczyzn oraz kobiet; 

16) Zawodnik – zawodnik uprawiający sport i zgłoszony do udziału w Zawodach; 

17) Zawody lub Mecz– mecz piłki siatkowej prowadzony w ramach rozgrywek ligowych, w tym Ligi 

Zawodowej, rozgrywek pucharowych, a także inny mecz prowadzony lub organizowany przez PZPS, 

Zarządzającego Ligą Zawodową. 
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Dział II Część Ogólna 

Rozdział I. Zasady Odpowiedzialności 

 

§ 2 

Regulamin określa zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za działania i zaniechania dotyczące spraw 

pozostających w zakresie działalności statutowej PZPS i sprzeczne z interesem PZPS oraz określa katalog 

zachowań, z którymi wiąże się możliwość nałożenia kary dyscyplinarnej (wykroczenie dyscyplinarne). 

 

§ 3 

Odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenia dyscyplinarne podlegają członkowie PZPS, Zawodnicy, 

członkowie Sztabu Szkoleniowego, Sędziowie oraz Działacze Sportowi. 

 

§ 4 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się jedynie do wykroczeń dyscyplinarnych popełnionych w okresie 

obowiązywania Regulaminu.  

2. Wykroczenie dyscyplinarne uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał 

działania, do którego był obowiązany. 

 

§ 5 

1. Wykroczenie dyscyplinarne można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że z postanowień 

Regulaminu wynika odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne. 

2. Wykroczenie umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu stanowiącego 

wykroczenie, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi.  

3. Wykroczenie nieumyślne zachodzi, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak 

na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość 

popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. 

4. W przypadku Klubu, o kwalifikacji określonego czynu jako umyślnego lub nieumyślnego rozstrzyga 

stosunek do czynu uprawnionych przedstawicieli Klubu. 

 

§ 6 

Nieświadomość tego, że określone zachowanie stanowi wykroczenie dyscyplinarne, nie wyłącza 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona. 

 

§ 7 

Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną niezależnie od wieku, przy czym na Zawodników, 

którzy nie ukończyli 17 lat, oraz na Zawodników nieotrzymujących z tytułu uprawiania sportu wynagrodzenia 

nie można nałożyć kary pieniężnej. 

 

§ 8 

Jeśli wykroczenie Działacza Sportowego, członka Sztabu Szkoleniowego lub Zawodnika stanowi 

jednocześnie wykroczenie Klubu, odpowiedzialność dyscyplinarna tych osób oraz Klubu jest od siebie 

niezależna. 

 

§ 9 

1. Jeżeli określone zachowanie wypełnia znamiona dwóch lub więcej wykroczeń dyscyplinarnych, stosuje 

się przepis przewidujący najsurowszą karę, zgodnie z kolejnością kar przewidzianą w § 16 Regulaminu. 

2. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń dyscyplinarnych, wymierza się 

łącznie karę w granicach określonych w przepisie przewidującym najsurowszą karę tego samego rodzaju, 

co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu kar innego rodzaju na podstawie innych naruszonych przepisów. 

 

§ 10 

1. Jeżeli z określonym zachowaniem zarówno postanowienia Regulaminu, jak i postanowienia Właściwych 

Przepisów lub innych przepisów powszechnie obowiązujących wiążą odpowiedzialność dyscyplinarną lub 
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karną, odpowiedzialność ta jest od siebie niezależna, chyba że z postanowień Właściwych Przepisów 

wynika co innego.  

2. Jednakże jeżeli zachowanie będące wykroczeniem dyscyplinarnym stanowi jednocześnie podstawę 

odpowiedzialności karnej, wymierzenie sprawcy kary w postępowaniu karnym wyklucza możliwość 

nałożenia kary pieniężnej w postępowaniu dyscyplinarnym. 

3. Nie można nałożyć na sprawcę kary dyscyplinarnej przyjmując jako podstawę jego odpowiedzialności 

dyscyplinarnej fakt, którego nieistnienie zostało w postępowaniu karnym prawomocnie stwierdzone.  

4. W przypadku wszczęcia postępowania karnego, którego wynik może mieć istotny wpływ na wynik 

postępowania dyscyplinarnego, postępowanie dyscyplinarne zostaje zawieszone do czasu zakończenia 

postępowania karnego. 

5. Postępowaniem karnym w rozumieniu Regulaminu jest również postępowanie w sprawach o wykroczenia. 

 

§ 11 

1. Odpowiedzialność za wykroczenie dyscyplinarne jest niezależna od innych konsekwencji określonych w 

regulaminach określających funkcjonowanie poszczególnych Rozgrywek lub Zawodów piłki siatkowej, 

jeśli ze zdarzeniem będącym podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej takie konsekwencje się wiążą 

(np. weryfikacja Zawodów jako walkower, odmowa potwierdzenia przynależności Zawodnika do 

określonego Klubu, cofnięcie lub zawieszenie odpowiedniego certyfikatu itp.). 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna, w szczególności zapłata kary pieniężnej, nie wyłącza 

odpowiedzialności odszkodowawczej wobec innych podmiotów, które poniosły szkodę w wyniku czynu 

stanowiącego wykroczenie dyscyplinarne. 

 

§ 12 

1. Jeżeli przepis Regulaminu tak stanowi, karom przewidzianym w Regulaminie podlega ten, kto usiłuje 

popełnić wykroczenie dyscyplinarne lub chcąc, aby inna osoba popełniła wykroczenie dyscyplinarne, 

nakłania ją do tego. 

2. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego swoim zachowaniem 

zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. 

 

§ 13 

Nie popełnia wykroczenia dyscyplinarnego, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny zamach 

na jakiekolwiek dobro chronione prawem. 

 

§ 14 

W stosunku do sprawcy wykroczenia dyscyplinarnego można, jeśli uzasadniają to okoliczności sprawy, 

odstąpić od nałożenia kary dyscyplinarnej i poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, 

ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. 

 

§ 15 

Reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu oraz sankcje związane z jego stosowaniem przewidziane zostały we 

Właściwych Przepisach.  

 

Rozdział II. Kary, zasady ich wymiaru 

 

§ 16 

1. Karami dyscyplinarnymi są: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) kara pieniężna, 

d) okresowe zawieszenie w prawach (okresowa dyskwalifikacja),  

e) wykluczenie z PZPS. 

2. Wraz z nałożeniem kary dyscyplinarnej organ orzekający może zobowiązać ukaranego do przeproszenia 

pokrzywdzonego oraz może orzec ogłoszenie orzeczenia o ukaraniu w publikatorach PZPS. 
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3. Wraz z nałożeniem kary dyscyplinarnej organ orzekający może zobowiązać ukaranego do zwrotu nagród 

otrzymanych z tytułu udziału w Zawodach, w tym korzyści majątkowych oraz przedmiotów o charakterze 

symbolicznym, w szczególności takich jak medal, puchar czy odznaczenia, a które w związku z 

popełnieniem wykroczenia dyscyplinarnego zostały uznane za uzyskane nienależnie. Kluby odpowiadają 

subsydiarnie za nałożony na ich Zawodników, Działaczy Sportowych związanych z Klubem lub członków 

Sztabu Szkoleniowego obowiązek zwrotu korzyści, o których mowa powyżej. 

 

§ 17 

Karę upomnienia lub nagany orzeka się w przypadku, gdy właściwości i warunki sprawcy wykroczenia 

dyscyplinarnego i okoliczności popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego wskazują, że zastosowanie tej kary 

jest wystarczające. 

 

§ 18 

1. Karę pieniężną, jeżeli co innego nie wynika z postanowień Regulaminu, orzeka się w wysokości od 500 

złotych do 200.000 złotych. 

2. Nakładając karę pieniężną organ orzekający bierze pod uwagę sytuację majątkową sprawcy, w 

szczególności jego dochody, a w przypadku Klubu jego sytuację finansową. 

3. Karę pieniężną można w szczególnych przypadkach w całości lub w części umorzyć. 

4. Kluby odpowiadają subsydiarnie za kary pieniężne nałożone na ich Zawodników, Działaczy Sportowych 

związanych bezpośrednio z Klubem lub członków Sztabu Szkoleniowego. Odpowiedzialność subsydiarna 

Klubu oznacza, że w przypadku nie wykonania kary pieniężnej przez Zawodnika, Działacza Sportowego 

związanego bezpośrednio z Klubem lub członka Sztabu Szkoleniowego, obowiązek zapłaty kary 

pieniężnej ciąży na Klubie, z którym sprawca związany był w chwili popełnienia wykroczenia 

dyscyplinarnego. 

 

§ 19 

1. Karę okresowego zawieszenia w prawach orzeka się na określony okres lub w stosunku do określonej 

ilości Meczów. Wobec Klubu, Zawodnika, członka Sztabu Szkoleniowego, Sędziego karę okresowego 

zawieszenia w prawach można orzec na okres od 1 do 6 Meczów, na okres od 1 do 6 kolejek Meczów lub 

na okres od 1 do 24 miesięcy. Wobec Działaczy Sportowych karę okresowego zawieszenia w prawach 

można orzec na okres od 1 do 24 miesięcy. 

2. Kara okresowego zawieszenia w prawach orzeczona wobec Zawodnika, członka Sztabu Szkoleniowego, 

Sędziego polega na zakazie udziału w Zawodach określonego szczebla lub udziału we wszelkich 

kategoriach Zawodów.  

3. Kara okresowego zawieszenia w prawach orzeczona wobec Klubu polega na zakazie udziału drużyny 

Klubu w Zawodach określonego szczebla lub udziału we wszelkich kategoriach Zawodów lub zakazie 

rozgrywania lub organizacji Zawodów w obiekcie sportowym Klubu. 

4. Karę okresowego zawieszenia w prawach orzeka się w klasie Rozgrywek, w której sprawca uczestniczył 

w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego lub w klasie Rozgrywek, do których sprawca 

awansował, spadł lub został zdegradowany. Organ orzekający może rozszerzyć karę okresowego 

zawieszenia w prawach na inne klasy rozgrywkowe, w których sprawca popełniający wykroczenie 

dyscyplinarne uczestniczy. 

5. Jeżeli kary okresowego zawieszenia w prawach nie wykonano w całości lub części w danym sezonie 

rozgrywkowym, kara podlega wykonaniu w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W przypadku osób 

fizycznych wykonanie kary może również nastąpić w innym Klubie, niż Klub, z którym sprawca związany 

był w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego. Powyższe postanowienia znajdują zastosowanie 

do Zawodników zmieniających przynależność klubową lub zmieniających barwy klubowe w wyniku 

czasowego zezwolenia na grę w innym Klubie. 

6. Kara okresowego zawieszenia w prawach Działacza Sportowego polega na zakazie pełnienia funkcji 

sportowych lub społecznych w organach statutowych lub jednostkach wewnątrzorganizacyjnych PZPS,  a 

także zakazie sprawowania funkcji delegata na Walne Zgromadzenia PZPS. 

 

§ 20 

1. Kara wykluczenia z PZPS oznacza dla osób fizycznych nieograniczony w czasie zakaz udziału w 

Zawodach oraz działalności sportowej w piłce siatkowej w charakterze Zawodnika, członka Sztabu 
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Szkoleniowego, Sędziego, nieograniczony w czasie zakaz sprawowania funkcji w organach statutowych 

lub jednostkach wewnątrzorganizacyjnych PZPS, a także zakaz sprawowania funkcji delegata na Walne 

Zgromadzenie PZPS, oraz nieograniczony w czasie zakaz sprawowania funkcji w organach statutowych 

członków PZPS.  

2. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, kara wykluczenia z PZPS oznacza pozbawienie członkostwa i 

nieograniczony w czasie zakaz udziału we wszystkich strukturach PZPS. 

 

§ 21 

1. Organ orzekający nakłada karę dyscyplinarną według swojego uznania, w granicach przewidzianych w 

Regulaminie za dane wykroczenie dyscyplinarne, oceniając rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynu, 

stopień jego szkodliwości i biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze kary dyscyplinarnej, w 

szczególności względy zapobiegania naruszeniu reguł Rozgrywek lub Zawodów w przyszłości przez 

ukaranego. 

2. Organ orzekający nakładając kary dyscyplinarne powinien przestrzegać zasady, iż kara powinna być 

adekwatna do wagi naruszenia przepisów, za które jest wymierzana, oraz do stopnia zawinienia osoby 

odpowiedzialnej za naruszenie przepisów. 

3. Organ orzekający nakładając na Klub karę okresowego zawieszenia w prawach powinien mieć także na 

uwadze zasadę fair–play. 

4. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie organ orzekający może nałożyć karę pieniężną łącznie z 

innymi przewidzianymi za dane wykroczenie dyscyplinarne karami dyscyplinarnymi. 

5. Jako okoliczności łagodzące bierze się pod uwagę: 

a) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym lub 

agresywnym stosunkiem do niego lub do innych osób; 

b) działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie; 

c) prowadzenie przez sprawcę sportowego trybu życia, postawa fair-play przed popełnieniem 

wykroczenia dyscyplinarnego i wyróżnianie się sumiennym wypełnianiem obowiązków sportowych; 

d) przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw 

swego czynu. 

6. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności: 

a) wcześniejsze ukaranie za popełnienie wykroczenia dyscyplinarnego, przy czym nie uwzględnia się kar, 

które uważa się za niebyłe; 

b) działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie; 

c) działanie pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego; 

d) popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z osobą, która nie ukończyła 17 lat. 

 

§ 22 

Okoliczności wpływające na wymiar kary dyscyplinarnej uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. 

 

§ 23 

1. Na ukaranego za umyślne wykroczenie dyscyplinarne, który popełnia kolejne wykroczenie dyscyplinarne 

przed zatarciem poprzedniego, organ orzekający może nałożyć karę dyscyplinarną przewidzianą za 

przypisane sprawcy wykroczenie dyscyplinarne w wysokości do górnej granicy zagrożenia zwiększonego 

o połowę. Przewidziane podwyższenie górnej granicy zagrożenia zwiększonego o połowę stosuję się 

wyłącznie do kar określonych w § 16 ust. 1 pkt c) lub d) Regulaminu. 

2. Karę w górnej granicy zagrożenia zwiększonego o połowę można nałożyć również na ukaranego, który 

nie wykonuje nałożonej na niego uprzednio kary 

3. W przypadku uchylania się od wykonania nałożonej kary pieniężnej, można na ukaranego nałożyć karę 

okresowego zawieszenia w prawach.  

 

§ 24 

1. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można - biorąc pod uwagę charakter i 

okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy - zastosować nadzwyczajne złagodzenie 

kary dyscyplinarnej.  
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2. Nadzwyczajne złagodzenie kary dyscyplinarnej polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy 

zagrożenia określonego w Regulaminie albo kary łagodniejszego rodzaju. 

 

Rozdział III. Warunkowe zawieszenie wykonania kary, przedawnienie orzekania oraz zatarcie 

ukarania 

 

§ 25 

1. Wykonanie kary dyscyplinarnej można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności 

popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, właściwości sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu 

wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo niewykonania kary nie popełni on kolejnego wykroczenia 

dyscyplinarnego. 

2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być krótszy niż 1 

miesiąc i nie może przekroczyć 12 miesięcy. Okres próby biegnie od chwili, kiedy orzeczenie stało się 

ostateczne. Do okresu próby nie wlicza się okresu, w którym nie są rozgrywane Zawody. 

 

§ 26 

1. Rzecznik Dyscyplinarny zarządza wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił takie samo 

wykroczenie dyscyplinarne (popełniony czyn wypełnia znamiona tego samego wykroczenia), które 

zostanie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym. 

2. Rzecznik Dyscyplinarny może zarządzić wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił inne 

wykroczenie dyscyplinarne, które zostanie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym. 

3. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 2 miesięcy nie zarządzono wykonania kary, ukaranie uważa się 

za niebyłe. 

 

§ 27 

1. Karalność wykroczenia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym 

okresie wszczęto postępowanie przygotowawcze, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od 

popełnienia czynu. 

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zawieszenia postępowania dyscyplinarnego. 

3. Orzeczona kara dyscyplinarna nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia 

upłynęły 3 lata. 

 

§ 28 

1. Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania 

kary. 

2. Jeżeli ukarany przed upływem okresu przewidzianego w ust. 1 popełnił nowe wykroczenie dyscyplinarne, 

ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od 

przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie dyscyplinarne. 

 

§ 29 

1. Właściwy organ orzekający prowadzi ewidencję popełnionych wykroczeń dyscyplinarnych, 

wymierzonych kar dyscyplinarnych oraz warunkowych zawieszeń wykonania kary według określonego 

wzoru.  

2. Organy orzekające zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia PZPS o wszystkich wydanych 

orzeczeniach dyscyplinarnych wraz z informacją o nałożonych karach dyscyplinarnych. 

 

Dział III Część Szczegółowa 

Rozdział I. Wykroczenia dyscyplinarne  

 

§ 30 

1. Kto, wypowiada się lub podejmuje inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę 

zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności sportowej w 

piłce siatkowej lub znieważające osoby lub podmioty, o których mowa w § 3 Regulaminu, poprzez 
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podawanie nieprawdziwych informacji lub w oparciu o nieprawdziwe informacje, podlega karze 

upomnienia albo nagany albo okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy.  

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 jest związany z Ligą Zawodową, podlega karze upomnienia 

albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karze okresowego 

zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy.  

3. W przypadku Zawodników lub członków Sztabu Szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach  

za popełnienie wykroczeń określonych w ust. 1 i 2 może być orzeczona również na okres od 1 do 6 

Meczów.  

4. W przypadku Sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie wykroczeń określonych 

w ust. 1 i 2 może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek Meczów.   

 

§ 31 

1. Kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej Sędziemu, Zawodnikowi, członkowi 

Sztabu Szkoleniowego lub Działaczowi Sportowemu w związku z pełnieniem tej funkcji podlega karze 

pieniężnej w wysokości do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie 

krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. 

2. Kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej Sędziemu, Zawodnikowi, członkowi 

Sztabu Szkoleniowego lub Działaczowi Sportowemu w związku pełnieniem tej funkcji w ramach Ligi 

Zawodowej podlega karze pieniężnej w wysokości do 200.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia 

w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze 

wykluczenia z PZPS. 

3. Kto, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę podlega karze pieniężnej w wysokości 

do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 3 miesiące bez 

możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. 

4. Kto, w związku z funkcjonowaniem Ligi Zawodowej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej 

obietnicę podlega karze pieniężnej w wysokości do 200.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia 

w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze 

wykluczenia z PZPS. 

5. Udowodniona próba przekupstwa lub sprzedajności podlega odpowiednio karze, o której mowa w 

ustępach od 1 do 4. 

 

§ 32 

1.  Kto, w czasie lub bezpośrednio przed lub po Zawodach lub Wydarzeniu Towarzyszącym, zachowuje się 

niesportowo podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości do 2.500 złotych 

lub karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy.  

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego Ligi Zawodowej,  

sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych lub 

karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy.  

3. Kto, w czasie lub bezpośrednio przed lub po Zawodach lub Wydarzeniu Towarzyszącym, zachowuje się 

niesportowo w sposób powodujący naruszenie nietykalności cielesnej bądź inne czynne znieważenie 

Zawodnika, członka Sztabu Szkoleniowego lub Działacza Sportowego, podlega karze pieniężnej w 

wysokości do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 8 miesięcy.  

4. Jeżeli czyn określony w ust. 3 dotyczy Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego Ligi Zawodowej, 

sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 złotych do 15.000 złotych oraz karze 

okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy.  

5. W przypadku, gdy czyn określony w ust. 3 jest skierowany przeciwko Sędziemu, sprawca podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w 

prawach na okres co najmniej 2 kolejek meczów, a w przypadkach gdy dotyczy to Zawodów lub 

Wydarzenia Towarzyszącego Ligi Zawodowej, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości od 5.000 

złotych do 25.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy.  

6. W przypadku Zawodników lub członków Sztabu Szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach  

za popełnienie wykroczeń określonych w ustępach od 1 do 5 może być orzeczona również na okres od 1 

do 6 Meczów.  
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7. W przypadku Sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie wykroczeń określonych 

w ustępach od 1 do 5 może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek Meczów.   

8. Jeżeli zachowanie sprawcy czynu określonego w ust. 1 do 5 jest rażące, organ orzekający może nałożyć 

na Klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia 

dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych. 

 

§ 33 

1. W przypadku wulgarnego lub obelżywego zachowania, oraz innego zachowania niezgodnego z dobrymi 

obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, innego niż określone w § 32 lub czynnej agresji 

podczas Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego, Zawodnik, członek Sztabu Szkoleniowego, Sędzia 

lub Działacz Sportowy podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 

złotych do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy.  

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego Ligi Zawodowej, 

sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo kary pieniężnej w wysokości od 1.000 złotych do 

10.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy.  

3. W przypadku Zawodników lub członków Sztabu Szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach  

za popełnienie wykroczeń określonych w ust. 1 i 2 może być orzeczona również na okres od 1 do 6 

Meczów.  

4. W przypadku Sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie wykroczeń określonych 

w ust. 1 i 2 może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek Meczów.   

5. Jeżeli zachowanie sprawcy czynu określonego w ust. 1 lub 2 jest rażące, organ orzekający może nałożyć 

na Klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia 

dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych. 

 

§ 34 

1. Zawodnik, członek Sztabu Szkoleniowego, Sędzia lub Działacz Sportowy, który publicznie krytykuje w 

trakcie lub po Zawodach Sędziów, ich orzeczenia lub decyzje PZPS podlega karze upomnienia albo 

nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 złotych do 2.500 złotych. 

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 publicznie krytykuje w trakcie lub po Zawodach Ligi 

Zawodowej Sędziów lub ich orzeczenia lub decyzje Zarządzającego Ligą Zawodową podlega karze 

upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 1.000 złotych do 5.000 złotych. 

3. Nie popełnia wykroczenia dyscyplinarnego określonego w ust. 1 lub 2, kto dokonuje uzasadnionej krytyki 

w oparciu o prawdziwe okoliczności dotyczące orzeczeń lub decyzji osób bądź podmiotów wskazanych 

w ust. 1 i 2 w obronie uzasadnionego interesu. 

4. Jeżeli zachowanie sprawcy czynu określonego w ust. 1 lub 2 jest rażące, organ orzekający może nałożyć 

na Klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia 

dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych. 

 

§ 35 

1. Kto, znajdując się pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego bierze udział w Zawodach lub 

Wydarzeniu Towarzyszącym podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy. 

2. Kto, znajdując się w pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego bierze udział w Zawodach lub 

Wydarzeniu Towarzyszącym Ligi Zawodowej podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres 

od 2 miesięcy do 12 miesięcy. 

3. Kto, odmawia poddania się badaniu stwierdzającemu trzeźwość lub pozostawanie pod wpływem środka 

odurzającego podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres od 2 miesięcy do 12 miesięcy.  

 

§ 36 

1. Kto, podczas Zawodów lub Wydarzeń Towarzyszących prezentuje, w tym umieszcza na ubiorach, 

niestosowne, mogące poniżyć w opinii publicznej treści, podlega karze upomnienia albo nagany albo karze 

pieniężnej w wysokości do 10.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 

miesięcy.  

2. Kto, podczas Zawodów lub Wydarzeń Towarzyszących Ligi Zawodowej prezentuje, w tym umieszcza na 

ubiorach, niestosowne, mogące poniżyć w opinii publicznej treści, podlega karze upomnienia albo nagany 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytcmbuhe
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25005057&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25005057&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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albo karze pieniężnej w wysokości do 20.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach na 

okres do 6 miesięcy. 

3. W przypadku Zawodników lub członków Sztabu Szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach  

za popełnienie wykroczeń określonych w ust. 1 i 2 może być orzeczona również na okres od 1 do 6 

Meczów.  

4. W przypadku Sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie wykroczeń określonych 

w ust. 1 i 2 może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek Meczów.   

 

§ 37 

1. Zawodnik, który bez usprawiedliwionej przyczyny odmawia gry w kadrze narodowej jakiegokolwiek 

szczebla podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres od 6 miesięcy do 24 miesięcy. 

2. Tej samej karze podlega, kto nakłania Zawodnika do odmowy gry w kadrze narodowej jakiegokolwiek 

szczebla. 

 

§ 38 

1. Zawodnik, który występuje w Zawodach nie będąc do tego uprawnionym podlega karze okresowego 

zawieszenia w prawach na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy. 

2. Zawodnik, który występuje w Zawodach Ligi Zawodowej nie będąc do tego uprawnionym podlega karze 

okresowego zawieszenia w prawach na okres o 6 miesięcy do 24 miesięcy. 

 

§ 39 

1. Klub, w którego drużynie występuje w Zawodach osoba nieuprawniona do gry lub występuje pod innym 

niż własne imieniem lub nazwiskiem, podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.500 złotych.  

2. Klub Ligi Zawodowej, w którego drużynie występuje w Zawodach osoba nieuprawniona do gry lub 

występująca pod innym niż własne imieniem lub nazwiskiem, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

5.000 złotych.  

 

§ 40 

1. Klub, który wystawia do udziału w Zawodach osobę nieuprawnioną lub Zawodnika zawieszonego w 

prawach podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.500 złotych.  

2. Klub, który wystawia do udziału w Zawodach Ligi Zawodowej osobę nieuprawnioną lub Zawodnika 

zawieszonego w prawach podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych.  

 

§ 41 

1. Kto, posługuje się legitymacją zawodniczą lub bierze udział w Zawodach podając nieprawdziwe 

informacje co do tożsamości, wieku lub przynależności klubowej, podlega karze pieniężnej w wysokości 

do 2.500 złotych albo karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 miesięcy. 

2. Jeżeli zachowanie sprawcy czynu określonego w ust. 1 dotyczy Zawodów Ligi Zawodowej, sprawca 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych albo karze okresowego zawieszenia w prawach 

na okres do 6 miesięcy. 

 

§ 42 

1. Sędzia, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawia się na Zawodach, podlega karze okresowego 

zawieszenia w prawach na okres do 3 kolejek Meczów. 

2. Sędzia sędziujący zawody Ligi Zawodowej, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawia się na 

Zawodach, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 kolejek Meczów. 

 

§ 43 

1. Sędzia, który bez usprawiedliwionej przyczyny spóźnia się na Zawody, podlega karze okresowego 

zawieszenia w prawach na okres do 1 kolejki Meczów. 

2. Sędzia sędziujący zawody Ligi Zawodowej, który bez usprawiedliwionej przyczyny spóźnia się na 

Zawody, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 kolejek Meczów. 
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§ 44 

1. Zawodnik, który samowolnie opuszcza boisko lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia gry w Meczu 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 4.000 złotych albo karze okresowego zawieszenia  w prawach. 

Tej samej karze podlega Klub, którego drużyna samowolnie opuszcza boisko lub bez uzasadnionej 

przyczyny odmawia gry w Meczu. 

2. Jeśli sprawcą czynu określonego w ust. 1 jest Zawodnik lub Klub Ligi Zawodowej, podlega on karze 

pieniężnej w wysokości do 8.000 złotych albo karze okresowego zawieszenia  w prawach. 

 

§ 45 

1. W przypadku celowej przegranej w Zawodach Klub podlega karze do 25.000 złotych, natomiast 

Zawodnicy, Członkowie Sztabu Szkoleniowego – indywidualnie - karze pieniężnej do 7.500 złotych lub 

karze okresowego zawieszenia w prawach. 

2. W przypadku celowej przegranej w Zawodach Ligi Zawodowej, Klub podlega karze pieniężnej w 

wysokości do 50.000 złotych, natomiast Zawodnicy, Członkowie Sztabu Szkoleniowego  - indywidualnie- 

karze pieniężnej do 15.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach. 

 

Dział IV. Postępowanie w zakresie stosowania postanowień Regulaminu 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

Oddział I. Zasady postępowania 

 

§ 46 

Postanowienia niniejszego Działu określają postępowanie w sprawach dotyczących popełnienia wykroczeń 

dyscyplinarnych. Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych oraz orzekanie w tych sprawach odbywa się na 

podstawie postanowień Regulaminu oraz Właściwych Przepisów. 

 

§ 47 

1. Postępowanie nie jest publiczne. Akta spraw udostępnia się wyłącznie stronom i ich pełnomocnikom. 

2. Osoby biorące udział w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu sprawy, jak również protokolanci i pracownicy 

administracyjni organów orzekających obowiązani są do zachowania całkowitej tajemnicy o przebiegu 

postępowania oraz o wszelkich okolicznościach sprawy, o których dowiedzieli się w związku z 

postępowaniem. 

3. Wyjątki od powyższych zasad mogą wynikać z Regulaminu lub Właściwych Przepisów. 

 

§ 48 

1. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. 

2. Rozpatrując sprawy, organ orzekający kieruje się zasadą szybkości postępowania. 

§ 49 

1. Językiem urzędowym postępowania jest język polski. Wszelkie pisma i dokumenty w językach obcych 

powinny być załączane wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.  

2. Jeżeli sprawa toczy się z udziałem zagranicznego podmiotu, który nie włada językiem polskim, w razie 

potrzeby organ orzekający zapewni udział w rozprawie kwalifikowanego tłumacza. 

 

Rozdział II. Postępowanie 

Oddział I. Strona 

 

§ 50 

1. Stronami w postępowaniu przygotowawczym są obwiniony i pokrzywdzony, a w postępowaniu przed 

organem orzekającym - oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony. 

2. Oskarżycielem w postępowaniu przed organem orzekającym jest Rzecznik Dyscyplinarny lub jego 

zastępca. 

3. Obwinionym jest osoba lub podmiot, co do którego wniesiono wniosek o ukaranie.  

4. Pokrzywdzonym jest osoba lub podmiot, której interes prawnie chroniony został bezpośrednio naruszony 

postępowaniem obwinionego.  
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§ 51 

1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego. 

2. Strona nie będąca osobą fizyczną działa przez swoje organy.  

3. Strona będąca osobą fizyczną, nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych działa przez 

przedstawicieli ustawowych. 

 

§ 52 

1. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.  

2. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt sprawy w oryginale lub 

uwierzytelnionym odpisie. Adwokat lub radca prawny może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu 

pełnomocnictwa. 

4. Pełnomocnictwo może być udzielone również ustnie przed organem orzekającym poprzez oświadczenie 

złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu. 

 

Oddział II. Doręczenia 

 

§ 53 

1. Pisma doręcza się za potwierdzeniem odbioru przez pocztę, kurierów, pracowników organów 

orzekających bądź stron lub inne upoważnione osoby. Doręczenia można dokonać bez potwierdzenia 

odbioru listem poleconym. 

2. Z inicjatywy stron lub organu orzekającego doręczenia mogą być dokonywane również w inny sposób, w 

szczególności za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, o ile nie ma wątpliwości, iż pismo dotrze do 

adresata. 

3. Doręczenia za pomocą poczty elektronicznej mogą być dokonywane jeżeli strona wystąpi do organu 

orzekającego o takie doręczenie i wskaże organowi orzekającemu adres elektroniczny lub wyrazi zgodę 

na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi orzekającemu adres 

elektroniczny. 

4. Zawiadomień lub wezwań można dokonywać również telefonicznie, przy czym zawiadomienie lub 

wezwanie takie dokonywane przez organ orzekający powinno być stwierdzone oświadczeniem członka 

tego organu oraz potwierdzone przy najbliższej czynności przez adresata. Zawiadomienia dokonywane w 

tym trybie skierowane do organu orzekającego powinno zostać potwierdzone pisemnie przez członka tego 

organu, upoważnionego do odbioru pism. 

 

§ 54 

1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela ustawowego - temu przedstawicielowi. 

2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. 

§ 55 

1. W trakcie postępowania strony oraz ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy obowiązani są 

zawiadomić organ orzekający o każdej zmianie swego adresu.  

2. W razie zaniechania obowiązku określonego w ust. 1 dostarczenie pisma pod dotychczasowy adres ma 

skutek doręczenia. 

§ 56 

1. Osobom fizycznym doręcza się pisma w ich miejscu zamieszkania. 

2. Pisma mogą być doręczane również bezpośrednio w lokalu organu orzekającego. 

3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w ustępach 1 lub 2, a także w razie koniecznej 

potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, w którym się adresata zastanie. 

4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do zawiadomień i wezwań. 

 

§ 57 

1. Doręczenie pisma wysłanego pocztą uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu 14 dni, 

licząc od dnia dokonania pierwszej awizacji przesyłki. 

2. Jeżeli jednak adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub dostarczonego w inny 

sposób, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata. Pismo wraz 

z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy włącza się do akt sprawy. 
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§ 58 

Klubom doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Za osobę 

uprawnioną do odbioru pism poczytuje się osobę czynną w lokalu przeznaczonym do obsługiwania 

publiczności. 

 

§ 59 

1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. 

2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający 

sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu. 

 

§ 60 

1. Dla stron nie znanych z miejsca pobytu organ orzekający wyznacza przedstawiciela, który zastępuje stronę 

w tym postępowaniu.  

2. Pisma skierowane do stron, o których mowa w ust. 1, doręcza się przedstawicielowi ustanowionemu w 

myśl powyższego ustępu. 

 

§ 61 

Strony mogą być dodatkowo informowane o orzeczeniach dyscyplinarnych i innych czynnościach organów 

orzekających poprzez komunikat wydany przez organ orzekający i ogłoszony publicznie w zwyczajowo 

przyjęty w danej sytuacji sposób w sytuacji jeżeli przepis szczególny tak stanowi.  

 

Oddział III. Wezwania 

 

§ 62 

1. Organ orzekający może wzywać strony oraz podmioty inne niż strony, w stosunku do których przysługuje 

mu władztwo organizacyjne, do udziału w podejmowanych czynnościach i złożenia wyjaśnień lub zeznań 

osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy 

lub dla wykonania określonych czynności.  

2. Jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania określonych czynności, organ 

orzekający może zwrócić się do podmiotów innych, niż określone w ust. 1, o wzięcie udziału w 

czynnościach lub złożenie zeznań.  

3. W przypadkach, w których podmiot wezwany lub podmiot, o którym mowa w ust. 2, nie może stawić się 

z powodu choroby, organ orzekający może dokonać określonej czynności, przyjąć wyjaśnienie albo 

przesłuchać osobę w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba. 

 

§ 63 

1. Organ orzekający wzywając podmiot powinien wskazać: 

a) nazwę i adres organu orzekającego, 

b) imię i nazwisko (nazwę) wzywanego podmiotu, 

c) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany, 

d) czy podmiot powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie 

lub zeznanie na piśmie, 

e) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się 

wezwanego lub jego pełnomocnika, 

f) skutki niezastosowania się do wezwania. 

2. Postanowienia ust. 1 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy organ orzekający zwraca się 

do podmiotu, o którym mowa w § 62 ust. 2, z uwzględnieniem faktu, iż udział w podejmowanych 

czynnościach lub złożenie zeznań przez ten podmiot jest dobrowolne. Ponadto organ orzekający zwracając 

się o wzięcie udziału w podejmowanych czynnościach lub złożenie zeznań, informuje o uprawnieniu do 

zwrotu kosztów i innych należności. 

 

§ 64 

1. Osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży i inne należności obliczone według 

przepisów o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym. Dotyczy to również kosztów 
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osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została bez 

swojej winy błędnie wezwana do stawienia się. 

2. Żądanie przyznania należności należy zgłosić organowi orzekającemu, przed wydaniem orzeczenia 

dyscyplinarnego, pod rygorem utraty roszczenia. 

 

Oddział IV. Terminy 

 

§ 65 

1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie 

uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się 

za koniec terminu. 

2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą 

odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada 

początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego 

miesiąca. 

4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się 

najbliższy następny dzień powszedni. Soboty są dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu 

Regulaminu. 

5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo u operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 

1830). 

 

§ 66 

1. Jeżeli pismo w toczącym się postępowaniu zostało przez stronę nadane pocztą, strona przed upływem 

terminu do jego wniesienia obowiązana jest zawiadomić pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie 

organ orzekający o nadaniu pisma. Obowiązek powyższy nie dotyczy odwołania. 

2. Strona, która nie dochowała obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ponosi ryzyko rozpoznania sprawy przed 

nadejściem pisma. 

 

§ 67 

1. Organ orzekający uwzględni czynność dokonaną przez stronę po terminie, jeżeli wykaże ona, iż 

uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych. 

2. Organ orzekający nie uwzględni jednak czynności dokonanej po upływie 7 dni od dnia ustania przyczyny 

uniemożliwiającej dochowanie terminu. 

3. W przypadku, kiedy czynność o której mowa w ust. 1, dokonywana jest po wydaniu orzeczenia 

dyscyplinarnego, które podlega wykonaniu, organ orzekający może z urzędu lub na żądanie strony 

wstrzymać wykonanie tego orzeczenia dyscyplinarnego. 

 

Oddział V. Pisma 

 

§ 68 

1. Pismo (wniosek, żądanie, odwołanie) powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, 

jej adres, treść żądania lub oświadczenia oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w 

Regulaminie i Właściwych Przepisach. 

2. Pismo powinno być podpisane przez wnoszącego. Gdy pismo wnosi osoba, która nie może złożyć podpisu, 

pismo podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 

3. Organ orzekający lub Rzecznik Dyscyplinarny obowiązany jest potwierdzić wniesienie pisma, jeżeli 

wnoszący je tego zażąda. 

 

§ 69 

Jeżeli pismo nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, właściwy organ wzywa wnoszącego 

do usunięcia braków w terminie trzech dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 

pozostawienie pisma bez rozpoznania. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgqydknzwgy4dk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrvgy4to
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrvgy4to
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Oddział VI. Protokoły i adnotacje 

 

§ 70 

1. Organ orzekający sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie 

dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie. 

2. W szczególności sporządza się protokół z: 

a) przesłuchania strony, świadka i biegłego,  

b) oględzin i ekspertyz, dokonywanych przy udziale organu orzekającego, 

c) rozprawy,  

d) ustnego ogłoszenia orzeczenia dyscyplinarnego. 

3. Rzecznik Dyscyplinarny sporządza notatki urzędowe z każdej czynności postępowania, mającej istotne 

znaczenie dla postępowania przygotowawczego, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na 

piśmie. 

 

§ 71 

1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w 

jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi 

zgłosiły obecne osoby. 

2. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w protokołowanej czynności 

postępowania, które następnie podpisują protokół. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy 

omówić w protokole. 

3. Protokół przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej 

niezwłocznie po złożeniu zeznania. 

4. W protokołach przesłuchania osoby, która złożyła zeznanie w języku obcym, należy podać w przekładzie 

na język polski treść złożonego zeznania oraz wskazać osobę i adres tłumacza, który dokonał przekładu; 

tłumacz ten powinien podpisać protokół przesłuchania. 

 

§ 72 

Skreśleń i poprawek należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i 

poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem. 

 

§ 73 

Czynności organu orzekającego, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub 

toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez osobę, która z ramienia organu 

orzekającego dokonała tych czynności. 

Oddział VII. Udostępnianie akt 

 

§ 74 

1. W każdym stadium postępowania organ orzekający obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt 

sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. 

2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy, wydania jej z akt 

sprawy uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii, o ile jest to uzasadnione jej ważnym interesem. 

 

§ 75 

1. Strona postępowania nie może bez zgody organu orzekającego upubliczniać materiałów postępowania, 

chyba że ujawniane materiały dotyczą wyłącznie tej strony. 

2. Za naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ orzekający może wymierzyć grzywnę w 

wysokości do 1000 złotych. 

 

Oddział VIII. Dowody i postępowanie dowodowe 

 

§ 76 

1. Przedmiotem dowodu mogą być okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

2. Dowodami, co do okoliczności, o których mowa w ust. 1, może być wszystko co nie jest sprzeczne z 

prawem, a może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności zaś dokumenty, fotografie, zapis 
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telewizyjny, na taśmie filmowej, magnetycznej lub innych nośnikach pamięci, zeznania świadków, opinie 

biegłych, wyjaśnienia stron oraz oględziny osoby, miejsca lub rzeczy. 

 

§ 77 

1. Organ orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie 

wszechstronnego rozważenia zgromadzonego materiału dowodowego. 

2. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu organowi orzekającemu nie wymagają dowodu. Organ 

orzekający informuje stronę o faktach znanych mu z urzędu. 

 

§ 78 

1. Organ orzekający uwzględnia żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu, jeżeli przedmiotem 

dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

2. Organ orzekający może jednak nie uwzględnić żądania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zostało zgłoszone 

później niż w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy. 

 

§ 79 

Osoby właściwe do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy w imieniu organu orzekającego mogą ze swego 

grona delegować jedną osobę do przeprowadzenia postępowania dowodowego lub jego części, jeśli nie 

sprzeciwia się to innym postanowieniom Regulaminu. 

 

§ 80 

1. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych 

lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem. 

2. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i 

stronom oraz składać wyjaśnienia. 

 

§ 81 

Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co 

do przeprowadzonych dowodów. 

 

§ 82 

Strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być 

stwierdzone zeznaniami poszczególnych świadków, i wskazać świadków tak, aby zwrócenie się do nich było 

możliwe. 

 

§ 83 

Świadkowie, których zeznania przeczą sobie wzajemnie, mogą być konfrontowani. 

 

§ 84 

1. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ orzekający może zwrócić się do biegłego lub 

biegłych o wydanie opinii. 

2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym w § 108. Poza tym do biegłych stosuje się 

przepisy dotyczące przesłuchania świadków. 

 

§ 85 

1. Organ orzekający może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny, jeżeli przedmiot oględzin znajduje się 

w posiadaniu strony postępowania. Odmowa okazania przedmiotu przez stronę postępowania podlega 

ocenie organu orzekającego. 

2. Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, warunkiem przeprowadzenia oględzin jest okazanie 

przedmiotu oględzin przez te osoby. Odmowa okazania przedmiotu oględzin przez osobę trzecią nie 

podlega ocenie organu orzekającego. 

 

§ 86 

1. Za osobę prawną wyjaśnienia składają osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do jej 

reprezentacji. Organ orzekający decyduje, czy przesłuchać wszystkie osoby, czy tylko niektóre z nich. 
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2. Organ orzekający może przesłuchać strony w każdym stadium postępowania wyjaśniającego. Jeśli 

przesłuchanie innej strony lub przeprowadzenie innego środka dowodowego spowoduje, iż okoliczności 

mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy nie zostaną dostatecznie wyjaśnione, organ 

orzekający może przesłuchać stronę ponownie. 

 

§ 87 

W odniesieniu do dowodów z taśm magnetowidowych, filmowych lub dźwiękowych, fotografii oraz innych 

nośników obrazu lub dźwięku stosuje się odpowiednio przepisy o dowodach z oględzin oraz dokumentów. 

 

Oddział IX. Rozprawa 

 

§ 88 

1. Organ orzekający przeprowadzi w toku postępowania rozprawę w każdym przypadku, gdy zapewni to 

przyspieszenie lub uproszczenie postępowania albo gdy wymaga tego przepis Regulaminu. 

2. Organ orzekający przeprowadzi w toku postępowania rozprawę także wtedy, gdy zachodzi potrzeba 

uzgodnienia sprzecznych stanowisk stron oraz gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale 

świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. 

 

§ 89 

1. Organ orzekający podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne do jej przeprowadzenia. W 

szczególności wzywa strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do 

stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników oraz zwraca się do 

świadków i biegłych o stawienie się na rozprawę. 

2. W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. 

 

§ 90 

Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie 

nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą. 

 

§ 91 

Rozprawą kieruje osoba wyznaczona ze składu organu orzekającego. 

 

§ 92 

1. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej 

przeprowadzenia. 

2. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na 

rozprawę, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a 

także z innej ważnej przyczyny. 

 

§ 93 

1. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać 

dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do wyników postępowania 

dowodowego. 

2. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom, biegłym i stronom pytania, jeżeli nie mają one 

istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy zamieścić w protokole osnowę treści 

uchylonego pytania. 

 

§ 94 

Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w 

rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą. 

 

Oddział X. Zawieszenie postępowania 

 

§ 95 

1. Organ orzekający zawiesza postępowanie: 



 19 

a) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony, 

b) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych, 

c) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia 

wstępnego przez inny organ lub sąd. 

2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ orzekający podejmuje 

postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

 

§ 96 

Organ orzekający może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to Rzecznik Dyscyplinarny lub strona, która 

wniosła subsydiarny wniosek o ukaranie, a nie sprzeciwiają się temu inne strony.  

 

§ 97 

Organ orzekający, który z przyczyny określonej w § 95 ust. 1 lit a-c zawiesił postępowanie, poczyni 

równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. 

 

§ 98 

Organ orzekający, który zawiesił postępowanie z przyczyny określonej w § 95 ust. 1 lit c, wystąpi 

równocześnie, o ile będzie to możliwe, do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia 

wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już 

zwróciła się w tej sprawie do właściwego organu lub sądu. 

 

§ 99 

Organ orzekający zawiadamia strony o zawieszeniu postępowania. 

 

§ 100 

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Regulaminie. 

 

Oddział XI. Rzecznik Dyscyplinarny 

 

§ 101 

1. Na zasadach określonych w Regulaminie Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi czynności postępowania 

przygotowawczego w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych. 

2. Rzecznika Dyscyplinarnego powołuje Zarząd PZPS na czteroletnią kadencję i może być on ponownie 

powołany na to stanowisko tylko raz. Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego kończy się wraz z kadencją 

organów statutowych PZPS. 

3. Rzecznik Dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swojego zastępcy. Zastępcę 

Rzecznika Dyscyplinarnego powołuje Zarząd PZPS na czteroletnią kadencję i może być on ponownie 

powołany na to stanowisko tylko raz. Kadencja zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego kończy się wraz z 

kadencją organów statutowych PZPS. 

4. Rzecznikiem Dyscyplinarnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. Powyżej wskazane wymogi dotyczą również zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego. 

5. Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego Rzecznik Dyscyplinarny przedstawia właściwemu 

organowi orzekającemu akta sprawy wraz z wnioskiem o ukaranie lub postanowienie o umorzeniu 

postępowania przygotowawczego.  

6. Rzecznik Dyscyplinarny bierze udział w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze oskarżyciela oraz 

ma prawo zaskarżania orzeczeń dyscyplinarnych organów orzekających. 

7. Rzecznik Dyscyplinarny ponadto podejmuje inne czynności, określone w Regulaminie Dyscyplinarnym. 

 

Oddział XII. Wszczęcie postępowania przygotowawczego 

 

§ 102 

1. Postępowanie przygotowawcze wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 
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2. Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego polega na zbadaniu 

okoliczności sprawy oraz na zebraniu i zabezpieczeniu dowodów, a jego celem jest ustalenie czy zachodzą 

wystarczające podstawy do złożenia wniosku o ukaranie.  

3. W przypadku powzięcia wiadomości wskazujących na popełnienie wykroczenia dyscyplinarnego 

Rzecznik Dyscyplinarny dokonuje czynności sprawdzających, a następnie, najpóźniej w ciągu 5 dni 

roboczych wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego lub odmowie wszczęcia 

postępowania przygotowawczego.  

4. Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego Rzecznik Dyscyplinarny wydaje postanowienie o 

umorzeniu postępowania przygotowawczego, jeżeli zebrany materiał nie daje podstaw do złożenia 

wniosku o ukaranie lub zachodzi wypadek mniejszej wagi.  

5. O wszczęciu, odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego Rzecznik 

Dyscyplinarny zawiadamia wszystkie podmioty będące stronami w sprawie. 

6. Jeżeli zebrany w sprawie w toku postępowania przygotowawczego materiał dostatecznie uzasadnia 

popełnienie wykroczenia dyscyplinarnego Rzecznik Dyscyplinarny występuje do właściwego organu 

orzekającego z wnioskiem o ukaranie. 

7. Wniosek o ukaranie powinien zawierać:  

a) imię i nazwisko lub inne dane identyfikujące obwinionego, w tym dane o jego karalności 

dyscyplinarnej, 

b) dokładne określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca sposobu i 

okoliczności jego popełnienia wraz z podaniem kwalifikacji prawnej czynu, 

c) wykaz dowodów, o których przeprowadzenie podczas posiedzenia Rzecznik Dyscyplinarny wnosi, 

wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby 

także wraz ze wskazaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia tych dowodów. 

8. Do wniosku o ukaranie dołącza się uzasadnienie zawierające zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego 

sprawy oraz wyjaśnienie podstawy prawnej zarzutu.  

9. W załączonych odpisach z przeznaczeniem dla stron pomija się adresy zamieszkania osób podlegających 

wezwaniu na posiedzenie.  

10. Rzecznik Dyscyplinarny przesyła wniosek o ukaranie wraz z aktami postępowania przygotowawczego do 

organu orzekającego, zawiadamiając o tym obwinionego oraz pokrzywdzonego.  

 

§ 103 

1. Pokrzywdzony może w terminie 7 dni od doręczenia mu postanowienia odmowie wszczęcia lub umorzeniu 

postępowania przygotowawczego wnieść subsydiarny wniosek o ukaranie bezpośrednio do właściwego 

organu orzekającego I instancji, dołączając po jednym odpisie dla każdego obwinionego oraz dla 

Rzecznika Dyscyplinarnego.  

2. Subsydiarny wniosek o ukaranie wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony z 

zachowaniem warunków określonych w § 102 ust. 7 Regulaminu.  

3. Do sprawy wszczętej na podstawie subsydiarnego wniosku o ukaranie przez pokrzywdzonego może w 

każdym czasie wstąpić Rzecznik Dyscyplinarny, stając się oskarżycielem.  

 

§ 104 

Rzecznik Dyscyplinarny może prowadzić jedno postępowanie przygotowawcze również w stosunku do 

sprawców odpowiadających na podstawie rożnych przepisów Regulaminu, jeżeli faktyczną podstawą 

odpowiedzialności jest jedno zdarzenie. 

 

§ 105 

Rzecznik Dyscyplinarny jest obowiązany do podejmowania działań określonych w Regulaminie kierując się 

zasadą bezstronności, szybkości i równego traktowania.  

 

Oddział XIII. Organy orzekające 

 

§ 106 

1. Organami orzekającymi właściwymi w sprawach dyscyplinarnych w I instancji są: 

a) komisja dyscyplinarna przy Zarządzającym Ligą Zawodową – w stosunku do Klubów, Zawodników, 

członków Sztabu Szkoleniowego, Sędziów sędziujących zawody Ligi Zawodowej oraz Działaczy 
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Sportowych bezpośrednio związanych z Ligą Zawodową w zakresie wykroczeń dyscyplinarnych 

popełnionych w ramach Zawodów lub Wydarzeń Towarzyszących Ligi Zawodowej, 

b) Wydział Dyscypliny PZPS – w stosunku do Klubów, Zawodników, członków Sztabu Szkoleniowego, 

Sędziów, Działaczy Sportowych w zakresie wykroczeń dyscyplinarnych popełnionych ramach 

Rozgrywek  a także innych Zawodów prowadzonych lub organizowanych przez PZPS oraz w ramach 

Wydarzeń Towarzyszących, z wyłączeniem Zawodów i Wydarzeń Towarzyszących Ligi Zawodowej. 

 

§ 107 

Organem orzekającym II instancji właściwym w sprawach odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych organów 

orzekających I instancji jest Sąd Odwoławczy przy PZPS. 

  

§ 108 

1. Osoba podlega wyłączeniu od rozpatrywania i rozstrzygania w składzie organu orzekającego, 

następujących spraw: 

a) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może 

mieć wpływ na jej prawa lub obowiązki, 

b) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 

c) osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

d) w której była świadkiem lub biegłym albo była lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której 

przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w lit. b) i c), 

e) w której brała udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, 

f) z powodu której wszczęto przeciw niej dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne, 

g) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niej w stosunku nadrzędności służbowej. 

2. Powody wyłączenia od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

3. Ponadto osoba - z urzędu lub na wniosek strony - podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu, jeżeli 

zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w ust. 1, które mogą wywołać 

wątpliwości co do jej bezstronności. 

Oddział XIV. Orzeczenia dyscyplinarne 

 

§ 109 

1. Organ orzekający rozstrzyga sprawę przez wydanie orzeczenia dyscyplinarnego. 

2. Orzeczenia dyscyplinarne rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób 

kończą sprawę w danej instancji. 

3. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ orzekający wydaje 

orzeczenie o umorzeniu postępowania. 

4. Organ orzekający może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to Rzecznik Dyscyplinarny lub strona, 

która złożyła subsydiarny wniosek o ukaranie, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to 

sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. 

 

§ 110 

1. Orzeczenie dyscyplinarne powinno zawierać: oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, datę wydania, 

oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i 

prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie może zostać zaskarżona, podpisy, z podaniem imienia i nazwiska, 

osób działających w imieniu organu, który orzeczenie dyscyplinarne wydał. 

2. Uzasadnienie faktyczne orzeczenia dyscyplinarnego powinno w szczególności zawierać wskazanie 

faktów, które organ orzekający uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z 

powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne 

- wyjaśnienie podstawy prawnej orzeczenia dyscyplinarnego, z przytoczeniem przepisów Regulaminu. 

3. Orzeczenie dyscyplinarne doręcza się stronom stosownie do postanowień Oddziału II, ogłasza dodatkowo 

w formie komunikatu, o którym mowa w § 61, a gdy w ramach postępowania przeprowadzono rozprawę 

orzeczenie dyscyplinarne może być ogłoszone na rozprawie ustnie. W przypadku ustnego ogłoszenia 

orzeczenia dyscyplinarnego na rozprawie, organ, który orzeczenie wydał, niezwłocznie doręczy stronom 

treść orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem. 
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4. Organ orzekający, który orzeczenie dyscyplinarne wydał, związany jest orzeczeniem dyscyplinarnym od 

chwili jego doręczenia lub ogłoszenia. 

 

§ 111 

1. Strona może w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia dyscyplinarnego, a w przypadku jego 

ustnego ogłoszenia od dnia doręczenia treści orzeczenia dyscyplinarnego wraz z uzasadnieniem zażądać 

jego uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa zaskarżenia albo sprostowania zamieszczonego 

w orzeczeniu dyscyplinarnym pouczenia w tej kwestii. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 termin dla strony do zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia jej 

odpowiedzi. 

 

§ 112 

Błędne pouczenie w orzeczeniu co do prawa zaskarżenia orzeczenia dyscyplinarnego nie może szkodzić 

stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. 

 

§ 113 

1. Organ orzekający, który wydał orzeczenie dyscyplinarne, może z urzędu lub na żądanie strony prostować 

błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki w wydanych przez siebie orzeczeniach 

dyscyplinarnych. 

2. Ponadto organ orzekający, który wydał orzeczenie dyscyplinarne, może wyjaśnić na żądanie strony 

wątpliwości co do treści tego orzeczenia. 

3. Termin do zaskarżenia orzeczenia dyscyplinarnego w zakresie, w jakim zostało sprostowane lub zostały 

wyjaśnione wątpliwości co do jego treści, biegnie od dnia doręczenia lub ogłoszenia sprostowania lub 

wyjaśnienia. 

 

Oddział XV. Terminy rozstrzygania spraw 

 

§ 114 

1. Wydanie orzeczenia dyscyplinarnego przez organ orzekający powinno nastąpić niezwłocznie, nie później 

jednak niż w I instancji - w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku o ukaranie lub w II instancji 

– w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania odwołania Sądowi Odwoławczemu przez organ orzekający 

I instancji.  

2. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, ze względu na budzący wątpliwości 

stan faktyczny, wydanie orzeczenia dyscyplinarnego powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech 

tygodni, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku o ukaranie, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania 

odwołania przez organ orzekający I instancji. 

3. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w Regulaminie lub 

Właściwych Przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 

okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu 

orzekającego, przed którym toczy się postępowanie. 

 

§ 115 

1. Terminy wskazane w § 114 są terminami instrukcyjnymi - rozstrzygnięcia wydane po ich upływie wiążą 

strony. Jednakże organ orzekający obowiązany jest, w każdym przypadku niedochowania terminu 

rozstrzygnięcia sprawy, poinformować o tym strony postępowania wskazując jednocześnie przyczynę 

takiego stanu rzeczy oraz przewidywaną datę rozstrzygnięcia.  

2. Strona postępowania, w przypadku niedochowania przez organ orzekający terminów wskazanych w § 114, 

może po bezskutecznym wezwaniu do wydania rozstrzygnięcia, zwrócić się o rozstrzygnięcie 

bezpośrednio do Sądu Odwoławczego. Sąd Odwoławczy może w takiej sytuacji rozstrzygnąć sprawę 

merytorycznie. Merytoryczne rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Odwoławczy w tym trybie jest 

orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji. 
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Oddział XVI. Zaskarżanie orzeczeń dyscyplinarnych 

 

§ 116 

1. Środkiem zaskarżenia orzeczenia dyscyplinarnego jest odwołanie. W przypadkach, w których jako organ 

I instancji orzekał Sąd Odwoławczy przysługuje jako środek zaskarżenia wniosek o powtórne rozpoznanie 

sprawy. 

2. Od orzeczenia organu orzekającego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, stronie przysługuje 

odwołanie do organu orzekającego II instancji.  

3. Odwołanie przysługuje również Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. 

4. Środki zaskarżenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia dyscyplinarnego 

stronie. 

5. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia środka zaskarżenia. 

6. Organ orzekający II instancji nie może skazać obwinionego, który został uniewinniony przez organ 

orzekający w I instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postępowanie.  

 

§ 117 

1. Środek zaskarżenia powinien spełniać wymogi pisma, określone w § 68 Regulaminu, określać żądanie 

uchylenia lub zmiany orzeczenia dyscyplinarnego w całości lub części oraz wskazywać oparcie takiego 

żądania, w szczególności poprzez wskazanie naruszenia przepisów materialnych lub proceduralnych 

Regulaminu lub Właściwych Przepisów lub zasad słuszności. 

2. Rozpatrzenie środka zaskarżenia uzależnione jest od wpłacenia przez stronę na rachunek PZPS kaucji 

pieniężnej w wysokości 2 000,00 zł. 

3. Zwrot kaucji następuje w przypadku uwzględnienia środka zaskarżenia w całości lub w części. Dowód 

wniesienia kaucji dołącza się do odwołania. 

4. Od wniesienia kaucji zwolniony jest Rzecznik Dyscyplinarny. 

 

§ 118 

1. Odwołanie od orzeczenia organu orzekającego I instancji wnosi się za jego pośrednictwem. 

2. Organ orzekający I instancji przed przekazaniem sprawy do organu orzekającego II instancji bada, czy 

odwołanie spełnia wymogi formalne, określone w § 117 ust. 1 Regulaminu, oraz czy wniesiona została 

kaucja, o której mowa § 117 ust. 2 Regulaminu. W razie stwierdzenia braków stosuje się przepis § 69 

Regulaminu. 

3. Przed przekazaniem sprawy do organu orzekającego II instancji, organ orzekający I instancji może uchylić 

lub zmienić zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne zgodnie z żądaniem odwołania, jeżeli w całości uzna 

jego zasadność i nie sprzeciwiają się temu inne strony.  

 

§ 119 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania orzeczenia dyscyplinarnego. Jednak zarówno organ 

orzekający I instancji jak i organ orzekający II instancji mogą w uzasadnionych przypadkach wstrzymać 

wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego, w szczególności wtedy, kiedy wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego 

spowodować może szkodę lub inne skutki niemożliwe do odwrócenia w przypadku uwzględnienia odwołania. 

 

§ 120 

1. Wniosek o powtórne rozpatrzenie sprawy przysługuje od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez 

Sąd Odwoławczy. 

2. W przypadku rozstrzygania sprawy na skutek wniosku o jej powtórne rozpoznanie, Sąd Odwoławczy 

orzeka w składzie pięcioosobowym. W takim składzie nie mogą orzekać osoby, które brały udział w 

wydaniu zaskarżonego orzeczenia dyscyplinarnego. 

3. W pozostałym zakresie do wniosku o powtórne rozpoznanie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o 

odwołaniu.  
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Oddział XVII. Wznowienie postępowania 

 

§ 121 

W sprawie zakończonej ostatecznym orzeczeniem można wznowić postępowanie, jeżeli: 

a) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe, 

b) orzeczenie dyscyplinarne wydane zostało w wyniku przestępstwa, 

c) w wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego brała udział osoba podlegająca wyłączeniu stosownie do § 108 

Regulaminu, 

d) obwiniony lub pokrzywdzony bez własnej winy nie brał udziału w postępowaniu, 

e) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania 

orzeczenia dyscyplinarnego, nie znane organowi orzekającemu, który wydawał orzeczenie,  

f) orzeczenie zostało wydane w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone 

lub zmienione. 

 

§ 122 

1. Uchylenie orzeczenia dyscyplinarnego z przyczyn określonych powyżej może nastąpić również po 

rozpoczęciu sezonu Rozgrywek następującego bezpośrednio po sezonie, którego orzeczenie dyscyplinarne 

dotyczyło.  

2. Nie uchyla się orzeczenia dyscyplinarnego w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania 

mogłaby zapaść wyłącznie orzeczenie odpowiadające w swej istocie orzeczeniu dotychczasowemu. 

 

§ 123 

1. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. Wznowienie postępowania z 

przyczyny określonej w § 121 pkt d Regulaminu następuje tylko na żądanie obwinionego lub 

pokrzywdzonego. 

2. Właściwy do prowadzenia wznowionego postępowania jest organ orzekający, który wydał orzeczenie w 

ostatniej instancji. Jeśli właściwy do prowadzenia postępowania jest Sąd Odwoławczy, który wydał 

orzeczenie w drugiej instancji, wniosek o wznowienie postępowania wnosi się za pośrednictwem 

Wydziału Dyscypliny PZPS. Przepisy § 117 i 118 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

3. Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia, w którym strona 

dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. 

4. Termin do złożenia podania o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w § 121 pkt d 

Regulaminu biegnie od dnia, w którym obwiniony lub pokrzywdzony dowiedział się o orzeczeniu. 

 

§ 124 

1. O wznowieniu postępowania powiadamia się wszystkie strony. 

2. Wznowione postępowanie prowadzi się co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty 

sprawy. 

3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji. 

 

 

§ 125 

1. Organ orzekający po przeprowadzeniu wznowionego postępowania wydaje orzeczenie, w którym: 

a) odmawia uchylenia orzeczenia dotychczasowego, gdy nie stwierdzi podstaw do jego uchylenia zgodnie 

z § 121 Regulaminu; 

b) uchyla orzeczenie dotychczasowe, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jego uchylenia zgodnie z § 121 

Regulaminu i wydaje nowe orzeczenie rozstrzygające o istocie sprawy. 

2. W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić orzeczenia dyscyplinarnego na 

skutek okoliczności, o których mowa w § 122 ust. 2 Regulaminu, organ orzekający ogranicza się do 

stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia dyscyplinarnego z naruszeniem prawa oraz wskazania 

okoliczności, z powodu których nie uchylił orzeczenia dyscyplinarnego. 
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§ 126 

Na żądanie strony lub z urzędu wstrzymuje się wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności 

sprawy wskazują na wysokie prawdopodobieństwo uchylenia orzeczenia dyscyplinarnego w wyniku 

wznowienia postępowania. 

 

Oddział XVIII. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności orzeczeń dyscyplinarnych 

 

§ 127 

1. Organ orzekający stwierdza nieważność orzeczenia dyscyplinarnego, które: 

a) wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem postanowień Regulaminu lub 

Właściwych Przepisów, 

b) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej innym ostatecznym orzeczeniem dyscyplinarny, 

c) zostało skierowane do osoby nie będącej stroną w sprawie, 

d) było niewykonalne w dniu jego wydania i jego niewykonalność ma charakter trwały, 

e) w razie jego wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą, 

f) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa, 

2. Nie stwierdza się nieważności orzeczenia dyscyplinarnego gdy orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki 

prawne. 

3. Właściwy do stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego jest organ orzekający, który wydał 

orzeczenie w ostatniej instancji. 

4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego wszczyna się na żądanie 

strony lub z urzędu. 

5. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego 

następuje w drodze decyzji. 

 

§ 128 

1. Rozstrzygnięcie w sprawie nieważności orzeczenia dyscyplinarnego następuje w drodze decyzji. 

2. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności orzeczenia na skutek okoliczności, o których mowa w § 127 ust. 

2 Regulaminu, stwierdza się jedynie, iż zaskarżone orzeczenie wydane zostało z naruszeniem prawa oraz 

wskazuje okoliczności, z powodu których nie stwierdzono nieważności orzeczenia dyscyplinarnego. 

 

§ 129 

Na żądanie strony lub z urzędu wstrzymuje się wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego, jeżeli zachodzi 

wysokie prawdopodobieństwo stwierdzenia jego nieważności ze względu na jedną z wad wymienionych w § 

127 ust. 1 Regulaminu. 

 

§ 130 

1. W wyjątkowych przypadkach Sąd Odwoławczy każde ostateczne orzeczenie dyscyplinarne, a organy 

orzekające I instancji orzeczenia ostateczne wydane przez siebie w ostatniej instancji, mogą uchylić lub 

zmienić z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes strony i nie 

sprzeciwia się temu interes innych stron lub też, gdy jest to niezbędne ze względu na dobro polskiej piłki 

siatkowej, jak również w innych przypadkach, o ile wynika to ze szczególnych postanowień Regulaminu 

lub Właściwych Przepisów. 

2. Orzeczenia o uchyleniu lub zmianie ostatecznego orzeczenia dyscyplinarnego wydane przez organ 

orzekający I instancji w trybie ust. 1 podlegają zaskarżeniu na zasadach ogólnych. 

 

Rozdział III. Opłaty i koszty postępowania 

 

§ 131 

1. Jeżeli obwiniony lub pokrzywdzony nie wpłacił należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu powinny być uiszczone z góry, organ orzekający wyznaczy 

termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być dłuższy niż czternaście dni chyba, że 

postanowienia szczególne Regulaminu stanowią inaczej. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, pismo nie otrzymuje dalszego biegu lub 

czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. 
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§ 132 

1. Pokrzywdzonego lub obwinionego obciążają te koszty postępowania, które: 

a) wynikły z winy pokrzywdzonego lub obwinionego, 

b) zostały poniesione w interesie lub na żądanie pokrzywdzonego lub obwinionego. 

2. W uzasadnionych przypadkach można zażądać od pokrzywdzonego lub obwinionego złożenia zaliczki w 

określonej wysokości na pokrycie kosztów całego postępowania lub poszczególnych czynności.  

 

§ 133 

1. Do kosztów postępowania zalicza się w szczególności koszty podróży i inne należności świadków i 

biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w § 64 Regulaminu, koszt tłumacza, którego udział 

zapewnił organ orzekający, a także koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty 

doręczenia stronom pism wydawanych w toku postępowania. 

2. Do kosztów postępowania można zaliczyć także inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem 

sprawy. 

 

§ 134 

1. Organ orzekający, wydając orzeczenie ustala w nim wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane 

do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. 

2. Dopuszczalne jest zaskarżenie orzeczenia dyscyplinarnego jedynie w części dotyczącej kosztów. 

 

Dział V. Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 135 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje PZPS. 

2. W razie wątpliwości, czy w danym przypadku zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu czy też 

innych przepisów, ich wiążące rozstrzyganie należeć będzie do PZPS, przy czym w zakresie 

nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Karnego. 

3. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów PZPS. 

 

§ 136 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie od 1 lipca 2017 r. 


