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Proces dyscyplinarny – wymagania

Art. 45b. ustawy o sporcie

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskiego związku sportowego 

jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym.

 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna opiera się na następujących zasadach: 

 1) prawa do obrony;

 2) dwuinstancyjności postępowania.



Proces dyscyplinarny

Kodeks Dobrego Zarządzania PZS MSiT [ 1 ]

 przyjęte zasady sprawiedliwości i fundamentalne prawa zawodników

 oddzielenie organów dochodzeniowych od orzekających

 prawo do bezstronnej rozprawy i osobistego w niej udziału lub swobodnej 

reprezentacji

 organy orzekające i ich członkowie:

 bezstronni i niezawiśli

 posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę do oceny dowodów w postępowaniu

 szkolenia dla zawodników, sędziów, trenerów – zasady, tryb 

odpowiedzialności, oczekiwania i konsekwencje

 postepowanie bez zwłoki

https://msit.gov.pl/download/1/13812/KodeksDobregoZarzadzaniaDlaPolskichZwiazkowSportowych.pdf


Proces dyscyplinarny w PZBS

1. Wpływa zawiadomienie do organu I instancji 

2. Przewodniczący wskazuje Skład Orzekający.

3. Skład rozpatruje czy jest właściwy, a jeśli tak to:

1. przeprowadza postępowanie wyjaśniające jeśli uznaje to za niezbędne (może 

czynić to rzecznik)

2. zawiadamia strony (oskarżony i rzecznik jeśli występuje, w WD PZBS zawsze) o 

wszczęciu postępowania i prosi o ustosunkowanie się w wyznaczonym terminie

4. Po wyczerpaniu dyskusji naradza się (tajne) i wydaje werdykt.

5. Przechowuje komplet „akt”.

6. Przekazuje orzeczenie do Biura PZBS po uprawomocnieniu się.



Kalendarium

 13.07.2017 powołanie na stanowisko, próba włączenia się w proces, do 

PZBS spływają różne sprawy

 11.08.2017 początek miesięcznej walki o pozyskanie akt jednej sprawy

 01.04.2018 stwierdzenie, że 90% dyskusji WD to próba przypomnienia sobie     

jakie sprawy jeszcze „wiszą”

 18.04.2018 odrzucenie wszystkiego, wprowadzenie własnego procesu, 

przejęcie roli sekretariatu WD, zindeksowanie spraw, 

przeprowadzenie postępowań wyjaśniających, złożenie 

wniosków o ukaranie

 15.05.2018 dwa orzeczenia, oba skandalicznie niepoprawne formalnie

 ? ?? pierwsze poprawne prawomocne orzeczenie WD



Lista numerowanych dokumentów,

które wyszły od Rzecznika

2 decyzje

2 odwołania

1 wezwanie

1 pismo do zarządu

8 wniosków o ukaranie

(WD nie nadąża, więc przestałem 

sporządzać)

28 stron, 6200 słów

akta to ponad 150 plików



Rejestr spraw dyscyplinarnych prowadzony przez Rzecznika
W odpowiedzi na brak jakiegokolwiek rejestru ze strony wydziału dyscypliny, ostatni raz gdy przypomniano sobie o jakiś 

sprawach miał miejsce 29 kwietnia – jedna sprawa sprzed 333 dni, druga - 406 dni.



Sprawy WD w liczbach

 21 zawiadomień / spraw

 3 umorzenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego

 1 umorzenie przez Wydział Dyscypliny

 1 sprawa przekierowana do Sądu Koleżeńskiego

 2 sprawy w zbiegu z inną (ten sam obwiniony)

 14 spraw w toku (14 obwinionych)

 0 poprawnych orzeczeń o winie

 406 najdłużej czekająca sprawa (następne 396, 385, 333…)

 225 średni czas oczekiwania wśród toczących się spraw



Proces dyscyplinarny - nieporozumienia

 postępowanie wyjaśniające wymaga kooperacji w interesie podejrzanego

 sam fakt prowadzenia postępowania nie świadczy, że ktoś zrobił coś złego

 reagowanie agresją prowadzi do niepotrzebnej eskalacji

 nie każde postępowanie musi zakończyć się orzeczeniem winy, a nie każde 

orzeczenie winy karą

 nigdy nie można łamać regulaminu na zasadzie „miał prawo zwyzywać 

sędziego bo się zdenerwował”, aczkolwiek może to być okoliczność łagodząca

 sam fakt prowadzenia postępowania nie oznacza „surowego podejścia”

 analogia do interwencji sędziowskiej w brydżu – poważni zawodnicy się nie 

burzą „jak to na nich wzywać sędziego!”



Proces dyscyplinarny – cele

 budowanie wizerunku postępowania dyscyplinarnego jako formalności natury 
administracyjnej, a nie wielkiego show

 nietraktowanie postępowania dyscyplinarnego personalnie 

 zerwanie z wizerunkiem, że postępowanie dyscyplinarne to Skandaliczna 
Ujma na Honorze

 uzyskanie atmosfery kooperacji i dojrzałości już na etapie postępowania 
wyjaśniającego – 90% przypadków wszyscy chcieli dobrze, to ma znaczenie! 
(ale trzeba się o tym dowiedzieć)

 zbudowanie publicznego zaufania do procesu dyscyplinarnego poprzez 
wykazanie efektów działań

 wprowadzenie zasady „zera tolerancji” – skandaliczne zachowanie = 
postępowanie (ale nie musi się wiązać z surową karą)



Dziękuję za uwagę i zapraszam 

do zadawania pytań
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