Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Sportu Niesłyszących
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin normuje tryb postępowania i zasady karania członków Polskiego Związku Sportu
Niesłyszących, zwanego dalej PZSN, za wykroczenia dyscyplinarne.
§2
1. Wykroczeniem dyscyplinarnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest naruszenie przez
zawodnika, trenera, sędziego, działacza sportowego lub członków PZSN przepisów określonych w
regulaminach, statucie PZSN, Ustawie o sporcie, przepisów antydopingowych opracowanych przez
Komisję do Zwalczania Dopingu w sporcie na podstawie Światowego Kodeksu Antydopingowego
oraz norm etycznych obowiązujących w sporcie, naruszenie zasad współżycia społecznego, a także
naruszenie innych obowiązujących przepisów, jeżeli czyn zawodnika, trenera, sędziego lub działacza,
klubu sportowego dotyczy działalności sportowej.
§3
Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnia wykroczenia dyscyplinarnego,
niezależnie od innego postępowania toczącego się przeciwko obwinionemu poza ruchem sportowym.
§4
1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych uprawnione są: Zarząd PZSN, Komisja Dyscyplinarna
PZSN, Zarządy Klubów Sportowych lub Uczniowskich Klubów Sportowych, zwane dalej organami
dyscyplinarnymi, w zakresie ustalonym niniejszym Regulaminem.
2. Każdy organ dyscyplinarny posiada władzę dyscyplinarną tylko w stosunku do podległych mu
członków wg kompetencji dyscyplinarnych określonych w niniejszym Regulaminie.
§5
W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
§6
1. Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone zgodnie z zasadą jawności postępowania,
natomiast decyzje zapadają na zamkniętym posiedzeniu właściwego organu dyscyplinarnego.
2. W uzasadnionych przypadkach upoważniony organ może zawiesić sportowca, działacza, trenera
lub, sędziego w prawach zawodnika, działacza, trenera lub sędziego z chwilą powzięcia wiadomości
o wykroczeniu dyscyplinarnym do czasu podjęcia decyzji przez właściwy organ orzekający.
§7
Przy wymierzaniu kar określonych w niniejszym regulaminie i przepisach antydopingowych
opracowanych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie należy przede wszystkim brać pod
uwagę społeczne cele wychowawcze i wdrażanie do przestrzegania norm obowiązujących w PZSN
i polskim sporcie.
§8
Przez działacza sportowego w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć osobę biorącą
społecznie udział w określonych przejawach życia sportowego – chociażby łączył ją z organami
(instytucjami) sportowymi stosunek wynikający z umowy o pracę, o dzieło lub zlecenie.
Rozdział II
Odpowiedzialność dyscyplinarna i rodzaj kar
§9
1. Osoby i członkowie PZSN określeni w § 2 ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną również
w przypadkach, gdy przeciwko nim zostało wszczęte lub zakończone wyrokiem skazującym
postępowanie karne (karno-administracyjne) za czyny, które pozostają w związku z działalnością
sportową w kraju i zagranicą.

§ 10
1. Kary stosowane przez Komisję Dyscyplinarną dzielą się na:
1) kary zasadnicze,
2) kary dodatkowe.
2. Kary zasadnicze nakładane na zawodników, trenerów, sędziów i działaczy sportowych:
1) upomnienie,
2) ostrzeżenie,
3) nagana,
4) dyskwalifikacja,
5) pozbawienie licencji.
3. Kary dodatkowe nakładane na zawodników, trenerów, sędziów i działaczy sportowych:
1) wykluczenie na czas określony lub na stałe ze składu kadry narodowej,
2) zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w komórkach organizacyjnych
Związku,
3) ogłoszenie orzeczenia w wewnętrznych wydawnictwach lub w innych miejscach określonych
w orzeczeniu.
4. Kary zasadnicze nakładane na członków Związku:
1) kara pieniężna,
2) pozbawienie licencji,
3) wykluczenie ze Związku.
5. Karą dodatkową nakładaną na członków Związku jest podanie orzeczenia do publicznej
wiadomości.
6. Kary stosowane przez Komisję Dyscyplinarną mogą być zawieszane w ich wykonaniu.
Rozdział III
Zasady i wymiar karania
§ 11
1. W razie popełnienia kilku przewinień jednocześnie wymierza się tylko jedną karę zasadniczą
uwzględniającą wszystkie popełnione przewinienia.
2. Obok kary zasadniczej wymierzyć można jedną lub więcej kar dodatkowych. Kara dodatkowa nie
może być wymierzona samoistnie.
3. W przypadku, gdy obok kary zasadniczej określonej w czasie wymierzona została kara dodatkowa,
bieg tych kar jest równoległy.
4. W przypadku, gdy jest wielu sprawców przewinienia każdy sprawca ponosi odpowiedzialność
dyscyplinarną oddzielnie.
5. Od decyzji dyscyplinarnych dotyczących:
a) wykluczenia lub skreślenia ze Związku, klubu, organizacji sportowej, zawodnika, sędziego, trenera
lub działacza sportowego,
b) dyskwalifikacji dożywotniej tych osób,
c) pozbawienia zawodnika albo klubu sportowego tytułu mistrza kraju.
W ciągu 30 dni od uprawomocnienia się tych decyzji ukaranym przysługuje prawo ich zaskarżenia do
Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim za pośrednictwem organu,
który orzekał w ostatniej instancji.
§ 12
1. Zarządy klubów sportowych lub uczniowskich klubów sportowych mogą wymierzyć następujące
kary zasadnicze:
a) upomnienie,
b) pisemna naganę,
c) dyskwalifikację – zawieszenie w prawach zawodnika lub działacza na okres jednego roku.
2. Pozostałe organy dyscyplinarne wymierzają kary w pełnym zakresie ustalonym w § 10 poza karą
dyskwalifikacji dożywotniej, wykluczenia ze Związku oraz pozbawienia tytułu mistrza, wicemistrza
i zdobywcy III miejsca w mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski, które może być orzeczona
wyłącznie przez Komisję Dyscyplinarną PZSN.

§13
1. W przypadku dopuszczenia się przez sprawcę czynu, który zdaniem zarządu klubu wymaga kary
wyższej lub innej niż określona w § 12 ust. 1, zarząd klubu przekazuje przedmiotową sprawę
Zarządowi PZSN, który kieruje ją do Komisji Dyscyplinarnej PZSN orzekającej w I instancji.
2. W przypadku przewinienia, jakiego w klubie dopuścił się zawodnik – członek kadry narodowej lub
zawodnik będący w okresie karencji, zarząd Klubu zobowiązany jest przekazać sprawę do Komisji
Dyscyplinarnej PZSN, która orzeka w I instancji.
3. Zawodnicy po złożeniu wniosku o zmianę barw klubowych lub powstaniu przyczyn
uzasadniających uzyskanie określonego zwolnienia nie mogą być karani przez kluby. W przypadku
popełnienia przez nich przewinień sprawy dyscyplinarne na wniosek klubów rozpatruje i orzeka karę
właściwy nadrzędny organ dyscyplinarny.
§ 14
1. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo (miesiące, lata lub datę od, do).
2. Kara dyskwalifikacji określona czasowo obowiązuje zakaz uczestnictwa we wszystkich zawodach
organizowanych w tym okresie.
3. Kara dyskwalifikacji powoduje również zakaz czynnego udziału we wszystkich rodzajach
działalności sportowej i społecznej w ramach PZSN. Wykonanie kary dyskwalifikacji wymierzonej
czasowo organ dyscyplinarny może zawiesić warunkowo, gdy przemawiają za tym względy
wychowawcze a w szczególności, gdy istnieją okoliczności łagodzące.
4. Karę uważa się za odbytą po upływie okresu na jaki została orzeczona lub po upływie okresu na
jaki zawieszono jej wykonanie.
5. W przypadku popełnienia przez ukaranego wykroczenia dyscyplinarnego w czasie zawieszenia
kary, zawieszenie uważa się za niebyłe, a organ dyscyplinarny określając winę obwinionego wydaje
orzeczenie, co do kary łącznie za obydwa wykroczenia. Orzeczona kara nie może być niższa niż kara
będąca dotychczas w zawieszeniu i podlega wykonaniu w całości.
§ 15
Karę pieniężną nakłada się w wysokości do 500,00 zł. W przypadku popełnienia przewinień przez
działaczy i trenerów karę pieniężną można nałożyć także na kluby sportowe przez nich
reprezentowane.
§ 16
1. Karze dyscyplinarnej podlegają osoby i członkowie PZSN, którzy dopuścili się niżej wymienionych
wykroczeń w związku ze swą działalnością sportową bądź uczestnictwem w ruchu sportowym:
a) naruszenie porządku publicznego obowiązującego w kraju, praw i norm etyczno-moralnych lub
zasad współżycia społecznego,
b) prowadzenie niesportowego trybu życia, stosowanie niedozwolonych używek,
c) popełnienie w czasie pobytu zagranicą czynów niegodnych reprezentanta Polski lub naruszenie
przepisów celno-dewizowych,
d) naruszenie przepisów lub norm etycznych w związku ze zmianą barw klubowych,
e) usiłowanie dokonania lub dokonanie w związku z działalnością sportową czynów mających na
nieprawne osiągnięcie korzyści materialnych ze szkodą PZSN lub innych organizacji lub instytucji
sportowych.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust.1 sprawca podlega karze:
a) organizacje zrzeszone w PZSN karze pieniężnej do 500,00 zł lub wykluczeniu ze Związku,
b) zawodnicy, trenerzy i działacze karze nagany lub dyskwalifikacji od 3 miesięcy wzwyż, aż do
wykluczenia ze Związku oraz karom dodatkowym.
§ 17
1. Karze dyscyplinarnej podlegają zawodnicy, którzy naruszyli obowiązujące zasady,
a w szczególności:
1) postępowanie niegodne sportowca Rzeczypospolitej Polskiej,
2) niewłaściwy stosunek do obowiązków reprezentowania kraju,
3) nieprzestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki
sportowej,
4) nieposzanowanie sprzętu i urządzeń sportowych,
5) nieprzestrzeganie sportowego trybu życia,
6) bezzasadna odmowa uczestnictwa w zawodach w barwach swojego klubu lub reprezentacji kraju,

7) bezzasadna odmowa aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w treningach, konsultacjach
i zgrupowaniach kadry narodowej,
8) używanie środków farmakologicznych uznawanych za dopingujące i innych szkodliwych dla
zdrowia substancji.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 zawodnik podlega karze upomnienia,
nagany, dyskwalifikacji od czasowej do dożywotniej oraz karom dodatkowym.
§ 18
Osoby i członkowie PZSN odpowiadają dyscyplinarnie również za wszelkie inne przewinienia
wynikające z naruszenia postanowień statutu, uchwał, regulaminów itp., a niewyszczególnionych w
niniejszym Regulaminie. W tych przypadkach po zakończeniu postępowania wyjaśniającego właściwy
organ dyscyplinarny w zależności od rodzaju, stopnia i okoliczności przewinienia wymierza
odpowiednie kary wymienione w § 10.
Rozdział IV
Organizacja i właściwość organów orzekających
§ 19
1.Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w I instancji są:
1) Zarządy Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych –w sprawach:
a) zawodników – członków tych klubów, z wyjątkiem zawodników kadry narodowej, zawodników
będących w okresie karencji,
b) trenerów i działaczy tych klubów
2) Komisja Dyscyplinarna PZSN – w sprawach:
a) zawodników kadry narodowej,
b) zawodników w okresie karencji,
c) trenerów, sędziów i działaczy sportowych PZSN.
2. Spory o właściwość organu orzekającego rozstrzyga ostatecznie Zarząd PZSN.
§ 20
1. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w II-giej instancji są:
1) Walne Zebranie członków w sprawach, w których I instancji orzekały Zarządy Klubów.
2)Zarząd PZSN – w sprawach, w których w I-szej instancji orzekała Komisja Dyscyplinarna PZSN.
§ 21
Tryb powoływania i organizacji organów dyscyplinarnych (komisji) regulują odrębne przepisy.
Rozdział V
Strony w postępowaniu dyscyplinarnym
§ 22
1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:
a) wnioskodawca,
b) obwiniony.
2. Obwinionym, jest osoba, przeciwko której złożono wniosek o ukaranie.
3. Obwiniony może mieć Obrońcę, którym może być osoba fizyczna działająca w PZSN, wybrana
przez obwinionego, godna zaufania i dopuszczona przez przewodniczącego organu orzekającego do
czynności obrończych.
4. Wnioskodawcą jest osoba składająca wniosek o ukaranie.
Rozdział VI
Rozprawa dyscyplinarna
§ 23
1. Rozprawę dyscyplinarną prowadzi Komisja w składzie powyżej 50% członków pod kierownictwem
przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji:

a) wyznacza dzień, godzinę i miejsce rozprawy,
b) zawiadamia obwinionego o rozprawie z równoczesnym poinformowaniem go o stawianych
zarzutach,
c) zawiadamia Wnioskodawcę o miejscu i terminie rozprawy,
d) zawiadamia ewentualnych świadków o miejscu i terminie rozprawy.
§ 24
1. Podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego stanowi wniosek o ukaranie zawierający
niezbędne dane personalne (imię i nazwisko, datę miejsce urodzenia), adres zamieszkania, nazwę
i adres klubu, którego obwiniony jest członkiem, dokładne określenie zarzucanego czynu z podaniem
czasu, miejsca i okoliczności, w jakich czyn został dokonany.
2. Na podstawie wniosku o ukaranie organ dyscyplinarny rozpoczyna postępowanie wyjaśniające
i zbiera wszystkie dostępne materiały dowodowe.
§ 25
Przeciw obwinionemu, którego miejsce pobytu jest nieznane, przebywającemu zagranicą,
uwięzionemu lub uchylającemu się od stawiennictwa można przeprowadzić rozprawę w jego
nieobecności (zaocznie).
§ 26
1. Rozprawa dyscyplinarna rozpoczyna się od przedłożenia zarzutów stawianych obwinionemu.
2. Po przedstawieniu zarzutów Przewodniczący zapytuje obwinionego czy przyznaje się do
zarzucanego mu czynu i jakie wyjaśnienia chce złożyć Komisji Dyscyplinarnej (Zarządowi).
3. Po wysłuchaniu wyjaśnień obwinionego wysłuchuje się wezwanych lub zgłoszonych świadków oraz
odczytuje istotne dla sprawy dokumenty.
4. O powołaniu świadków decyduje przewodniczący Komisji, jeżeli zgłoszeni zostali przed
rozpoczęciem rozprawy, a przewodniczący posiedzenia, jeżeli zgłoszeni zostali w trakcie rozprawy.
§ 27
1. Jeżeli w toku postępowania dyscyplinarnego okaże się, że czyn, o który obwiniony jest zawodnik
lub działacz, nosi znamiona przestępstwa, Przewodniczący posiedzenia na rozprawie zarządza
sporządzenia doniesienia karnego.
2. Przekazanie sprawy na drogę sądową nie wyklucza postępowania dyscyplinarnego, może ono
jednak zostać zawieszone do czasu zakończenia sprawy karnej.
§ 28
Stronom służy prawo wypowiedzenia się oraz za zgodą Przewodniczącego prawo zadawania pytań
świadkom.
§ 29
1.Jeżeli przesłuchanie świadka na rozprawie dyscyplinarnej byłoby z różnych powodów utrudnione
lub niemożliwe, Przewodniczący Komisji może przyjąć pisemne oświadczenie świadka.
Rozdział VII
Orzeczenie dyscyplinarne
§ 30
1. Po zamknięciu rozprawy dyscyplinarnej członkowie Komisji odbywają naradę nad wydaniem
orzeczenia dyscyplinarnego.
2. Orzeczenie zapada większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego posiedzenia.
§ 31
1. Sentencję orzeczenia Przewodniczący posiedzenia ogłasza stronom po zakończeniu narady,
podając jednocześnie krótkie uzasadnienie oraz sposób i termin odwołania od orzeczenia.
2. Wymierzenie kary winno nastąpić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od wniesienia wniosku
o ukaranie. W uzasadnionych przypadkach nadrzędny organ dyscyplinarny może przedłużyć wyżej
wymieniony okres maksymalnie do 3 miesięcy.
3. Sentencja orzeczenia winna zawierać:

a) orzeczenie Komisji, która je wydała z podaniem imienia i nazwiska Przewodniczącego, członków
Komisji i Wnioskodawcy,
b)datę i miejsce wydania orzeczenia,
c) imię i nazwisko obwinionego oraz jego przynależność do organizacji sportowej,
d) określenie czynu zarzucanego obwinionemu,
e) orzeczenie o winie i karze lub uniewinnienie,
f) określenie terminu, od którego biegnie kara,
g) krótkie uzasadnienie,
h) pouczenie o trybie odwołania.
4. Odpis orzeczenia podpisanego przez członków Komisji wysyła się obwinionemu, a po
uprawomocnieniu się orzeczenia innym organom, na których spoczywa obowiązek dopilnowania
wykonania kary.
5. Po upływie terminu do wniesienia odwołania orzeczenie I instancji staje się prawomocne.
§ 32
1. Z przebiegu rozprawy dyscyplinarnej sporządza się protokół, w którym zapisuje się datę rozprawy,
imiona i nazwiska członków Komisji, obwinionego i wnioskodawcy, przebieg całej rozprawy
z wyłączeniem narady, wnioski i oświadczenia stron, zapadłe decyzje.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i członkowie Komisji, a pod złożonym wyjaśnieniem
i zeznaniem również obwiniony i świadkowie.
Rozdział VIII
Odwołanie i postępowanie w II instancji
§ 33
Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji stronom przysłuchuje odwołanie do organu
dyscyplinarnego II instancji.
§ 34
1. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone
orzeczenie dyscyplinarnego w I instancji w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po dniu doręczenia
orzeczenia lub ogłoszenia w przypadku, gdy obwiniony był obecny na rozprawie.
2. Rozpatrzenie odwołania składanego przez kluby uzależnione jest od poprzedniego wpłacenia
kaucji pieniężnej w wysokości do 1 000,00 zł. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia
odwołania.
3.Ogran dyscyplinarny I instancji przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do organu II instancji.
4. Odwołanie wniesione po terminie lub bez wpłacenia kaucji organ dyscyplinarny może pozostawić
bez dalszego biegu o czym zawiadamia wnoszącego odwołanie.
§ 35
1. Organ dyscyplinarny II instancji rozpoznając odwołanie może:
a) zatwierdzić zaskarżone orzeczenia,
b) uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia,
c) uchylić zaskarżone orzeczenie i orzec co do winy i kary.
2. Każdy organ dyscyplinarny II instancji może z urzędu w trybie nadzoru zmienić orzeczenie
I instancji, jeżeli jest ono sprzeczne z przepisami niniejszego Regulaminu Dyscyplinarnego PZSN.
§ 36
Rozpoznając ponownie sprawę organ dyscyplinarny I instancji związany jest wskazówkami zawartymi
w orzeczeniu II instancji co do celowości przeprowadzenia określonych dowodów.
§ 37
1. Organ dyscyplinarny II instancji rozpoznaje sprawę na podstawie materiału dowodowego
zebranego w I instancji.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie postępowania uzupełniającego
przez organ dyscyplinarny II instancji.
§ 38
Orzeczenie organu dyscyplinarnego II instancji są prawomocne i nie podlegają zaskarżeniu.

Rozdział IX
Przedawnienie, zatarcie ukarania, zawieszenie wykonania kary
§ 39
Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia
wiadomości o dopuszczeniu się wykroczenia dyscyplinarnego, a kara nie może być wymierzona po
upływie roku od daty dopuszczenia się tego wykroczenia.
§ 40
Po upływie 1 roku od zakończenia odbywania kary, ukaranie uważa się za niebyłe.
§ 41
1. Nienaganna postawa ukaranego może być podstawą podarowania części kary lub zawieszenia jej
wykonania.
2. Wniosek o darowanie części kary lub zawieszenie jej wykonania może być złożony po odbyciu
połowy kary przez:
a) organizację sportową, której ukarany jest członkiem lub działaczem,
b) ukaranego,
3. Wnioski uzasadnione i zaopiniowane przez kompetentne organy lub osoby funkcyjne mogą być
złożone do organu dyscyplinarnego, który nałożył karę.
4. Organ dyscyplinarny po rozpoznaniu wnioski może:
- darować pozostałą orzeczona karę w całości lub części,
- zawiesić wykonanie kary,
- oddalić wniosek.
§ 42
1. Osoba lub członek PZSN mogą być zawieszeni w prawach członka w przypadku, gdy ciąży na nim
zarzut popełnienia przewinienia, które daje podstawy do wszczęcia przeciwko niemu postępowania
dyscyplinarnego.
2. Zawieszenie powoduje niemożliwość korzystania przez zawieszonego z przysługujących mu praw
statutowych i zakaz sprawowania funkcji bądź wykonywania określonych czynności.
§ 43
1. Zawieszenie w prawach członka stosuje się w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy wymaga
tego dobro, a zwłaszcza porządek i dyscyplina, a tok postępowania dyscyplinarnego wymaga
dłuższego okresu czasu.
2. Okres zawieszenia w prawach członka nie może być dłuższy od czasookresu przewidzianego na
wymierzenie kary.
§ 44
Organami uprawnionymi do zawieszenia w prawach członka PZSN, w sytuacjach określonych w § 43,
są Zarząd PZSN lub Prezydium PZSN.
§ 45
1. Zawieszenie w prawach członka PZSN należy niezwłocznie uchylić, gdy ustaną przyczyny jego
zastosowania, upłynie termin zawieszenia lub gdy zakończono postępowanie dyscyplinarne.
2. Prawo uchylenia zawieszenia przysługuje organowi dyscyplinarnemu, który je zarządził.
Rozdział X
Przepisy końcowe
§ 46
Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie nie naruszają wynikających z odrębnych przepisów
uprawnień sędziów sportowych do nakładania kar w czasie trwania zawodów.
§ 47
Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZSN.
Niniejszy tekst Regulaminu Dyscyplinarnego został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZSN
w dniu 30 listopada 2013 roku.

