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Dział I. Przepisy ogólne 

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej 

obowiązujące w Polskim Związku Brydża Sportowego, zwanym dalej PZBS, oraz 

w Wojewódzkich Związkach Brydża Sportowego, zwanych dalej WZBS-ami. 

Regulamin określa podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, kary 

i rodzaje przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania oraz organy właściwe 

do orzekania w sprawach dyscyplinarnych. 

2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest popełnienie zabronionego czynu 

sankcjonowanego karą w niniejszym regulaminie. Przewinieniem dyscyplinarnym 

jest również usiłowanie lub przygotowanie do popełnienia takiego czynu, a także 

współudział w jego popełnieniu. 

3. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest niezależna od innych postępowań przeciwko 

danemu obwinionemu poza PZBS. 

4. PZBS oraz WZBS-y egzekwują odpowiedzialność dyscyplinarną wyłącznie na 

podstawie niniejszego regulaminu. 

5. Przepisy niniejszego regulaminu interpretuje organ rozpatrujący sprawę. Organ 

dyscyplinarny I instancji jest związany interpretacją niniejszego regulaminu 

przedstawioną mu przez organ dyscyplinarny II instancji. 

§ 2. 

1. Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym ponoszą zawodnicy, kibice, sędziowie, szkoleniowcy, działacze, 

organizatorzy, WZBS-y, kluby oraz drużyny. 

2. W rozumieniu niniejszego regulaminu: 

a. działacze – są to osoby fizyczne świadczące pracę na rzecz osób prawnych, 

o których mowa w ust. 1; do takich osób fizycznych zalicza się 

w szczególności członków organów, pracowników, zleceniobiorców 

i wolontariuszy tych osób prawnych, 

b. szkoleniowcy – są to licencjonowani trenerzy i instruktorzy, inne osoby 

pełniące funkcje szkoleniowe, nawet bez stosownych licencji, niegrający 

kapitanowie oraz opiekunowie młodzieży uczestniczącej w zawodach lub 

szkoleniach, 

c. organizatorzy – są to podmioty odpowiedzialne za organizację 

jakichkolwiek form współzawodnictwa sportowego klasyfikowanego przez 

PZBS; pod tym pojęciem rozumie się nie tylko podmioty odpowiedzialne 

formalnie, ale również osoby fizycznie faktycznie pełniące określone 

zadania przy organizacji, 

d. kibice – są to osoby fizyczne, niebędące zawodnikami, sędziami, 

szkoleniowcami czy organizatorami, przebywające w miejscu zawodów, 

e. członkowie PZBS – są to osoby prawne będące członkami PZBS na zasadach 

określonych w statucie PZBS, 
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f. kluby – są to osoby prawne będące członkami WZBS-ów lub członkami 

PZBS niebędącymi WZBS-ami, a także inne osoby prawne reprezentowane 

w rozgrywkach drużynowych, 

g. przeciętne wynagrodzenie – jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale poprzedniego roku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

3. Podmioty wymienione w ust. 1 niebędące osobami fizycznymi ponoszą 

odpowiedzialność dyscyplinarną za działania swoich organów, członków, 

zawodników, szkoleniowców lub działaczy, o ile działania te pozostają w ścisłym 

związku z działalnością tego podmiotu. Egzekwowanie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej wobec osoby prawnej ma na celu zapobieganie danemu rodzajowi 

przewinień dyscyplinarnych w przyszłości. 

4. Karom przewidzianym w niniejszym regulaminie podlega nie tylko sprawca ale 

i ten, kto kieruje, poleca, pomaga lub nakłania do popełnienia zabronionego czynu 
(współudział). 

§ 3. 

1. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą wszystkie osoby, o których mowa w § 2, 

jeżeli w czasie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego podlegały 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszego regulaminu, nawet jeżeli przed 

wydaniem ostatecznego orzeczenia podstawa odpowiedzialności ustała. 

2. Nie można orzec kary za przewinienie dyscyplinarne po upływie 5 lat od jego 

popełnienia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

3. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego ciągłego, bieg przedawnienia 

karalności rozpoczyna się od ostatniego zachowania, składającego się na to 

przewinienie. 

4. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego polegającego na zaniechaniu 

spełnienia obowiązku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym 

obowiązek ten winien był zostać spełniony. 

§ 4. 

1. Za przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary przewidziane w niniejszym 

regulaminie. 

2. Kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe.  

3. Za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą spośród 

kar zasadniczych przewidzianych dla danego rodzaju przewinienia 

dyscyplinarnego. 

4. Obok kary zasadniczej organ dyscyplinarny może orzec jedną bądź kilka kar 

spośród kar dodatkowych przewidzianych w niniejszym regulaminie. 

5. W przypadku przygotowania lub usiłowania popełnienia czynu zabronionego 

organ dyscyplinarny może stosownie do okoliczności sprawy złagodzić karę 

dyscyplinarną przewidzianą w niniejszym regulaminie. 

6. W przypadku współudziału organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia 

udział danej osoby w popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego. 



4 
 

§ 5. 

1. Jeżeli zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej przewinienie, wyczerpuje 

znamiona określone w dwóch albo więcej, pozostających w zbiegu przepisach 

dyscyplinarnych, stanowi ono jedno przewinienie dyscyplinarne, za które 

wymierza się jedną zasadniczą karę dyscyplinarną. 

2. Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu przewinień 

dyscyplinarnych, które wyczerpują znamiona takiego samego przewinienia 

dyscyplinarnego lub przewinień dyscyplinarnych podobnych, zachowanie to 

uznaje się za jedno przewinienie dyscyplinarne, podlegające jednej zasadniczej 

karze dyscyplinarnej, uwzględniającej w swej dolegliwości wszystkie zachowania. 

3. Organ dyscyplinarny może objąć jednym postępowaniem kilka toczących się przed 

nim spraw dyscyplinarnych do wspólnego rozstrzygnięcia, jeżeli sprawy te 

pozostają ze sobą w związku lub dotyczą takiego samego lub podobnego 

przewinienia dyscyplinarnego. 

 

§ 5a. 

1.  Organ dyscyplinarny wymierza karę według swojego uznania, w granicach 

przewidzianych przez regulamin dyscyplinarny, bacząc, by jej dolegliwość nie 

przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu 

oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć 

w stosunku do obwinionego, a także potrzeby w zakresie kształtowania 

świadomości prawnej społeczeństwa. 

2. Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia w szczególności motywację 

i sposób zachowania się obwinionego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na 

sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, 

właściwości i warunki osobiste obwinionego, sposób udziału w życiu brydżowym 

przed popełnieniem przewinienia i zachowanie się po jego popełnieniu, 

a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie 

społecznemu poczuciu sprawiedliwości. 

3. Wymierzając karę, organ dyscyplinarny bierze także pod uwagę pozytywne wyniki 

przeprowadzonej mediacji pomiędzy ewentualnym pokrzywdzonym a sprawcą 

albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą przed zakończeniem postępowania 

wyjaśniającego. 

 

Rozdział II. Rodzaje kar dyscyplinarnych 

§ 6. 

1. Stosuje się następujące kary zasadnicze: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) czasowa lub dożywotnia dyskwalifikacja osoby fizycznej, 

d) kara pieniężna dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną. 
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2. Stosuje się następujące kary dodatkowe: 

a) kara pieniężna dla osoby fizycznej, 

b) nakaz zwrotu otrzymanej nagrody lub nagród, 

c) obniżenie tytułu klasyfikacyjnego, 

d) czasowy lub dożywotni zakaz gry w danej parze, 

e) czasowe lub dożywotnie wykluczenie z kadry narodowej, 

f) czasowy lub dożywotni zakaz udziału w zawodach międzynarodowych lub 

określonych zawodach krajowych, 

g) pozbawienie zawodnika lub drużyny tytułu mistrza, wicemistrza Polski, 

zdobytego Pucharu Polski itp., 

h) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek, 

i) wykluczenie drużyny z rozgrywek, 

j) obniżenie lub odebranie tytułu sędziowskiego, 

k) czasowy lub dożywotni zakaz sędziowania zawodów lub określonego 

rodzaju zawodów, 

l) odebranie tytułu szkoleniowca, 

m) czasowy lub dożywotni zakaz prowadzenia działalności szkoleniowej, 

n) czasowy lub dożywotni zakaz pełnienia funkcji kapitana drużyny, 

kierownika ekipy itp., 

o) czasowy lub dożywotni zakaz pełnienia funkcji w organach PZBS, WZBS-ów 

i klubów, 

p) wniosek organu dyscyplinarnego do Walnego Zgromadzenia Delegatów 

PZBS o odebranie obwinionemu tytułów honorowych nadanych przez 

Zgromadzenie, w szczególności tytułu Członka Honorowego PZBS lub 

Prezesa Honorowego PZBS, 

q) czasowy zakaz organizowania danego rodzaju zawodów, 

r) zobowiązanie do przeprosin określonej osoby lub osób, przy czym organ 

dyscyplinarny może wskazać formę przeprosin, 

s) zobowiązanie do prac społecznych przy organizacji określonych zawodów 

brydżowych lub przy innej działalności na rzecz brydża określonej przez 

organ dyscyplinarny, 

t) wniosek organu dyscyplinarnego do odpowiedniego organu PZBS 

o wykluczenie obwinionego – członka PZBS na zasadach określonych 

w statucie PZBS, 
u) podanie orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym do wiadomości publicznej. 

§ 7. 

1. Kary czasowej dyskwalifikacji lub czasowych zakazów orzeka się na okres od 

1 miesiąca do 10 lat. Okres kary wyraża się w latach i miesiącach. 

2. Do obliczania terminów w zakresie nieujętym niniejszym regulaminem stosuje się 

postanowienia kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 8. 

1. Kara dyskwalifikacji polega na zakazie: 

a. uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym klasyfikowanym przez 

PZBS, 
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b. pełnienia funkcji sędziego lub organizatora, 

c. kierowania drużyną lub grupą zawodników podczas rozgrywek, 

d. pełnienia funkcji w organach PZBS, WZBS-ów i klubów, jeśli 

dyskwalifikację orzeczono na okres ponad 6 miesięcy. 

2. Osoba, na którą nałożono karę dyskwalifikacji na okres ponad 6 miesięcy lub karę 

zakazu pełnienia funkcji w organach PZBS, WZBS-ów i klubów, a także organy tych 

osób prawnych, które mają na to formalny wpływ: 

a. doprowadzają do zawieszenia, odwołania lub rezygnacji tej osoby 

z pełnionych dotąd funkcji w terminie 30 dni od uprawomocnienia się 

orzeczenia o karze, 

b. nie powołują i nie wyrażają zgody na objęcie nowych funkcji przez tę osobę 

w okresie obowiązywania kary. 

3. Osoba, wobec której orzeczono kilka kar dyskwalifikacji, odbywa je jedna po 

drugiej, w kolejności uprawomocnienia się poszczególnych orzeczeń. 

§ 9. 

1. Karę pieniężną orzeka się jako karę zasadniczą dla podmiotów niebędących 

osobami fizycznymi lub jako karę dodatkową dla osób fizycznych. 

2. Nie można orzec kary pieniężnej wobec osoby niepełnoletniej. 

3. Kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł. 

4. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej osobie fizycznej nie może przekroczyć 

przeciętnego wynagrodzenia. 

5. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną 

nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. 

6. Karę pieniężną wnosi się na rzecz podmiotu, w ramach którego działa organ 

dyscyplinarny, który nałożył karę, lub na rzecz innego podmiotu działającego na 

rzecz brydża lub na rzecz pożytku publicznego, wskazanego przez ten organ 

dyscyplinarny. 

7. Zapłata kary pieniężnej następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia się 

orzeczenia, chyba że orzeczenie wskazuje dłuższy termin. 

8. Za zobowiązania drużyny odpowiadają solidarnie jej członkowie z okresu 
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 

 

Rozdział III. Inne postanowienia organów dyscyplinarnych 

§ 10. 

1. Wykonanie kary dyskwalifikacji na okres do lat 2, kary pieniężnej lub kar 

dodatkowych można zawiesić w całości lub w części na okres próby, nie krótszy 

niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata. 

2. Organ dyscyplinarny, który zawiesił karę, zarządza wykonanie zawieszonej kary, 

jeżeli w okresie próby ukarany popełnił przewinienie dyscyplinarne podobne, za 

które został prawomocnie ukarany. Ten organ dyscyplinarny może zarządzić 

wykonanie zawieszonej kary również wtedy, gdy w okresie próby ukarany 

popełnił dowolne inne przewinienie dyscyplinarne, za które został prawomocnie 
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ukarany. Organ dyscyplinarny wydaje zarządzenie, o którym mowa w niniejszym 

ustępie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od powzięcia 

przez ten organ dyscyplinarny informacji o prawomocnym ukaraniu w okresie 

próby. 

3. Karę uważa się za odbytą po upływie okresu, na jaki została orzeczona, lub po 

upływie okresu próby, na jaki zawieszono jej wykonanie. 

§ 11. 

Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej, jeżeli 

wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby niecelowe lub niewspółmierne do wagi 
popełnionego przewinienia dyscyplinarnego. 

 

Dział II. Rodzaje przewinień dyscyplinarnych 

Rozdział I. Przewinienia ogólne 

§ 12. 

Osoba fizyczna podlega następującym karom: 

1) za niesportowe zachowanie się lub inne naruszenie standardów rywalizacji 

sportowej w tym przeciwdziałanie dobrej atmosferze rywalizacji na sali gry lub 

w innych miejscach związanych z zawodami – upomnienie, nagana lub 

dyskwalifikacja do 12 miesięcy, 

2) za zachowanie zakłócające przebieg zawodów lub naruszające dobre obyczaje – 

upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do 12 miesięcy, 

3) za znieważenie innych uczestników zawodów lub innych osób przebywających 

w miejscu zawodów – upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do 12 miesięcy, 

4) za niezastosowanie się do poleceń sędziego lub innej osoby uprawnionej do 

wydawania poleceń związanych z zawodami – upomnienie, nagana lub 

dyskwalifikacja do 12 miesięcy, 

5) za wycofanie się z zawodów bez obiektywnie usprawiedliwiającego uzasadnienia 

lub bez powiadomienia sędziego – upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do 12 

miesięcy, 

6) za występowanie pod innym nazwiskiem – upomnienie, nagana lub 

dyskwalifikacja do 12 miesięcy,  

7) za nieszanowanie, zniszczenie lub utratę sprzętu i urządzeń sportowych – 

upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do lat 2, 

8) za udział w zawodach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających – upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do lat 2, 

9) za pomówienie zawodnika, kibica, sędziego, szkoleniowca, działacza lub 

organizatora – upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do lat 2, 

10) za naruszanie przepisów wewnętrznych PZBS – upomnienie, nagana lub 

dyskwalifikacja do lat 2, 

11) za niewykonywanie zobowiązań na rzecz PZBS lub WZBS – upomnienie, nagana 

lub dyskwalifikacja do lat 2, 
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12) za znieważenie sędziego zawodów, organizatora lub działacza PZBS lub WZBS 

w związku z pełnioną przez niego funkcją – upomnienie, nagana lub 

dyskwalifikacja do lat 3, 

13) za świadome stosowanie uzgodnień partnerów niezgodnych z kartą konwencyjną 

albo udzielanymi wyjaśnieniami – dyskwalifikacja do lat 5, 

14) za rozmyślne wprowadzenie w błąd sędziego co do rzeczywistego rezultatu lub 

przebiegu gry – nagana lub dyskwalifikacja do lat 5, 

15) za uzgodnienie lub próbę uzgodnienia fałszywego wyniku – dyskwalifikacja do lat 

5, 

16) za podjęcie działania w celu uzyskania informacji o rozkładzie kart lub rezultacie 

niegranego rozdania, dla jej wykorzystania – dyskwalifikacja czasowa lub 

dożywotnia, a przewinienie tego rodzaju przedawnia się z upływem 10 lat od jego 

popełnienia, 

17) za używanie nielegalnych sposobów informowania partnera w czasie gry lub za 

namawianie do takich czynów – dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia, 

a przewinienie tego rodzaju przedawnia się z upływem 20 lat od jego popełnienia, 

18) za popełnienie przestępstwa umyślnego w związku z jakąkolwiek działalnością 

brydżową – upomnienie, nagana, dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia, 

19) za udział w zawodach w czasie dyskwalifikacji – kolejna dyskwalifikacja czasowa 
lub dożywotnia. 

 

Rozdział II. Przewinienia osób pełniących określone funkcje 

§ 13. 

Sędzia podlega następującym karom: 

1) za świadome dopuszczenie do udziału w zawodach osoby zdyskwalifikowanej – 

upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do 12 miesięcy, 

2) za zaniedbanie obowiązków sędziego – upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do 

lat 2, 

3) za pełnienie funkcji w stanie nietrzeźwym – dyskwalifikacja do lat 2, 

4) za wykonywanie obowiązków sędziowskich w okresie dyskwalifikacji lub zakazu 

pełnienia funkcji sędziowskich – dyskwalifikacja do 2 lat, 

5) za świadome fałszowanie wyników zawodów – dyskwalifikacja czasowa lub 

dożywotnia. 
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§ 14. 

Sędzia lub osoba pełniąca funkcję w organie PZBS, WZBS lub klubu podlega następującym 
karom: 

1) za publiczne zachowanie pozostające w związku z pełnioną funkcją, a nielicujące 

z powagą tej funkcji – upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do 6 miesięcy, 

2) za dopuszczenie się rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu swoich obowiązków 

lub przekroczenie uprawnień – upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do lat 2, 

3) za wykorzystywanie pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści osobistej –

upomnienie, nagana, dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia; bieg 

przedawnienia w stosunku do tego rodzaju przewinień dyscyplinarnych 

popełnionych przez osobę pełniącą funkcję w organie PZBS, WZBS lub klubu ulega 
zawieszeniu przez czas pełnienia takich funkcji. 

§ 15. 

Za zaniedbania organizatora w zakresie prawidłowej organizacji zawodów nakłada się 

karę upomnienia, nagany, dyskwalifikacji do 12 miesięcy (w przypadku osób fizycznych) 

lub karę pieniężną (w przypadku osób prawnych). 

§ 16. 

Za spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia innych uczestników na sali turniejowej 

lub w miejscu zakwaterowania mogą być ukarani czasową lub dożywotnią 

dyskwalifikacją organizatorzy, sędziowie, działacze i inne osoby fizyczne. Organizatorzy 

będący osobami prawnymi mogą być ukarani karą pieniężną. 

 

Rozdział III. Inne przewinienia dyscyplinarne 

§ 17. 

Za niewykonywanie prawomocnych orzeczeń organów dyscyplinarnych: 

1) ukarany będący osobą fizyczną – podlega karze nagany, dyskwalifikacji czasowej 

lub dożywotnej, 

2) ukarany niebędący osobą fizyczną – podlega karze nagany lub karze pieniężnej, 

3) podmiot niebędący ukaranym, będący osobą fizyczną – podlega karze upomnienia 

lub nagany, 

4) podmiot niebędący ukaranym, niebędący osobą fizyczną – podlega karze 
upomnienia, nagany lub karze pieniężnej. 

§ 18. 

Za złożenie fałszywych zeznań lub oświadczeń przed organem dyscyplinarnym lub innym 

organem PZBS lub WZBS, w tym również w formie ustnej, za zacieranie dowodów winy 

innych osób, za celowe utrudnianie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub za 

uporczywe utrudnianie działalności organów PZBS lub WZBS – przewiduje się karę 

upomnienia, nagany lub dyskwalifikacji do lat 3. 
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§ 19. 

Za naruszanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów 

wewnętrznych PZBS podmiot niebędący osobą fizyczną podlega karze upomnienia, 

nagany lub karze pieniężnej. Takiej samej karze podlega WZBS za rażące naruszenie 
przepisów niniejszego regulaminu przez organ dyscyplinarny WZBS. 

§ 20. 

Za niewykonywanie zobowiązań na rzecz PZBS lub WZBS podmiot niebędący osobą 
fizyczną podlega karze upomnienia, nagany lub karze pieniężnej. 

 

Dział III. Postępowanie dyscyplinarne 

Rozdział I. Przepisy ogólne 

§ 21. 

1. Organy dyscyplinarne są niezależne i bezstronne. 

2. Członkowie organów dyscyplinarnych nie mogą być pociągnięci do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością 

w tych organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków, będących wynikiem 

umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. 

3. Członka organu dyscyplinarnego wyłącza się od rozpoznania sprawy, jeżeli 

istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 

4. Członka organu dyscyplinarnego II instancji wyłącza się od rozpoznania sprawy, 

jeśli był członkiem składu orzekającego organu dyscyplinarnego I instancji w tej 

sprawie lub jeśli był świadkiem czynu stanowiącego lub składającego się na 

przewinienie dyscyplinarne. 

5. Członek organu dyscyplinarnego zobowiązany jest zachować w tajemnicy 

przebieg postępowania, a w szczególności narady i głosowania. 

 

§ 22. 

1. Stroną postępowania dyscyplinarnego jest obwiniony. 

2. Stroną każdego postępowania prowadzonego przez organ dyscyplinarny PZBS jest 

również Rzecznik Dyscyplinarny. Stroną postępowania prowadzonego przez 

organ dyscyplinarny WZBS może być również Rzecznik Dyscyplinarny, jeśli 

włączył się w dane postępowanie. W razie wakatu na stanowisku Rzecznika 

Dyscyplinarnego, jego kompetencje jako strony wykonuje Prezes Zarządu PZBS. 

3. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, podmiot wezwany do składania 

wyjaśnień niebędący osobą fizyczną jest na potrzeby czynności przewidzianych 

w niniejszym regulaminie reprezentowany w sposób przewidziany do składania 

i odbierania oświadczeń woli lub przez osobę fizyczną kierującą kolegialnym 

organem zarządzającą danym podmiotem, natomiast drużyna – przez kapitana 
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drużyny. Przepis zdania poprzedniego nie odbiera prawa do ustanowienia 

pełnomocnika. 

§ 23. 

1. Strona lub inny podmiot wezwany do składania wyjaśnień może ustanowić 

pełnomocnika. Pełnomocnika można zmienić lub odwołać. 

2. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba fizyczna mająca ukończone lat 16. 

3. Pełnomocnikiem nie może być członek składu orzekającego w danej sprawie. 

4. Pełnomocnik jest bez ograniczeń uprawniony do składania wszelkich wniosków, 

oświadczeń i wyjaśnień, do odbioru korespondencji, w szczególności do odbioru 

orzeczeń organu dyscyplinarnego, a także do wykonywania w imieniu mocodawcy 

innych czynności przewidzianych w niniejszym regulaminie, również po 
uprawomocnieniu się orzeczenia. 

§ 24. 

1. Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone bez nieuzasadnionej 

zwłoki. 

2. Postępowanie jest jawne dla stron, z wyłączeniem narady i głosowania. 

3. Każda ze stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony 

przeciwnej oraz co do okoliczności sprawy. 

4. Ciężar dowodu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego spoczywa na organie 

dyscyplinarnym. W przypadku postępowań dotyczących przewinień z par. 12 pkt. 

16 i 17 organ dyscyplinarny nie musi wskazać metody stosowanej przez 

obwinionych, a jedynie wskazać, że metoda istnieje, a w szczególności wskazanie 

może zostać uczynione wyłącznie w oparciu o metody statystyczne. Szczególnym 

przypadkiem metody statystycznej jest wykazanie dominującej skuteczności 

nietypowych zagrań, za którymi brak jest uzasadnienia brydżowego na poziomie 
obwinionego. 

 

Rozdział II. Organy dyscyplinarne i ich właściwość 

§ 25. 

1. Organami dyscyplinarnymi – organami uprawnionymi do orzekania w sprawach 

dyscyplinarnych – są: 

a. Sądy Koleżeńskie WZBS-ów, 

b. Zarządy WZBS-ów, 

c. Wydział Dyscypliny PZBS, 

d. Zarząd PZBS. 

2. Sąd Koleżeński WZBS i Wydział Dyscypliny PZBS są organami co najmniej 3-

osobowymi. Skład tych organów, w tym ich przewodniczących, powołuje 

odpowiednio Zarząd WZBS lub Zarząd PZBS. 

3. W imieniu organu dyscyplinarnego czynności przewidziane w niniejszym 

regulaminie, w szczególności prowadzenie postępowania i wydawanie orzeczeń, 

podejmuje 3-osobowy skład orzekający. 
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4. Członkami składu orzekającego mogą być wyłącznie członkowie tego organu 

dyscyplinarnego. 

5. Przewodniczący (prezes) organu dyscyplinarnego wskazuje dla danej sprawy 

skład orzekający, w tym przewodniczącego składu orzekającego. W razie 

zdekompletowania składu orzekającego w trakcie prowadzenia sprawy 

przewodniczący (prezes) organu dyscyplinarnego wskazuje osoby, które 

uzupełniają skład orzekający. 

6. Uprawnienia przewodniczącego (prezesa) organu dyscyplinarnego mogą pod jego 

nieobecność przysługiwać jego zastępcy (wiceprezesowi) na zasadach przyjętych 
w danym organie. 

§ 26. 

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w I instancji są: 

1) Wydział Dyscypliny PZBS: 

a. w sprawach, w których w momencie wszczęcia postępowania obwinionym 

jest: 

i. członek PZBS, 

ii. członek organu dyscyplinarnego, który to organ miałby orzekać 

w I instancji, 

iii. osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, 

b. w sprawach, które dotyczą: 

i. zawodów ogólnopolskich – ale Wydział Dyscypliny PZBS jest 

upoważniony do przekazania takiej sprawy do rozpoznania 

w I instancji przez Sąd Koleżeński WZBS, 

ii. zawodów międzynarodowych lub zagranicznych, 

iii. szczebli rozgrywek ligowych organizowanych przez PZBS, 

iv. zobowiązań na rzecz PZBS, 

v. niewykonywania prawomocnych orzeczeń wydanych przez 

Wydział Dyscypliny PZBS lub Zarząd PZBS, 

c. w sprawach prowadzonych na podstawie § 44, 

2) Sąd Koleżeński WZBS – w pozostałych sprawach, we właściwym WZBS: 

a. z którego działalnością związana jest działalność obwinionej osoby 

prawnej, 

b. w którym zarejestrowana jest obwiniona drużyna ligowa, 

c. według miejsca popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, a gdy 

przewinienie popełniono w miejscach należących do właściwości kilku 

WZBS – w tym, w którym najpierw wszczęto postępowanie dyscyplinarne, 

d. gdy nie można zastosować powyższych zasad – według miejsca ujawnienia 

przewinienia dyscyplinarnego lub miejsca zamieszkania obwinionego – 

w tym WZBS, w którym najpierw wszczęto postępowania dyscyplinarne 

– przy czym w razie wątpliwości za moment wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego przyjmuje się czas podjęcia przez organ dyscyplinarny czynności, 

o których mowa w § 35 ust. 3. 

3) W uzasadnionych przypadkach, a szczególnie gdy przewinienie obwinionego nie 

jest powiązane z miejscem popełnienia lub ujawnienia czynu, Rzecznik 
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Dyscyplinarny może zwrócić się do Prezydium Zarządu z wnioskiem o przekazanie 

sprawy do rozpatrzenia przez Wydział Dyscypliny lub Sąd Koleżeński określonego 

WZBS. Prezydium Zarządu nie może z własnej inicjatywy wykonać czynności 

o której mowa w zdaniu poprzednim ani wskazać innego organu niż wnioskowany 

przez Rzecznika. 

 

§ 27. 

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji są: 

1) Zarząd WZBS – w sprawach prowadzonych w I instancji przez Sąd Koleżeński tego 

WZBS, w których wydano orzeczenie uniewinniające lub nałożono karę upomnienia, 

nagany lub karę dyskwalifikacji do 3 miesięcy, o ile obwiniony w czasie prowadzenia 

sprawy w II instancji nie jest: 

a. Rzecznikiem Dyscyplinarnym, 

b. członkiem Zarządu PZBS ani Komisji Rewizyjnej PZBS, 

c. członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej któregokolwiek WZBS, 

d. członkiem któregokolwiek organu dyscyplinarnego; 

2) Wydział Dyscypliny PZBS – w sprawach prowadzonych w I instancji przez Sąd 

Koleżeński WZBS, innych niż wymienione w pkt 1; 

3) Zarząd PZBS – w sprawach prowadzonych w I instancji przez Wydział Dyscypliny 
PZBS. 

§ 28. 

Jeżeli Zarząd WZBS prowadzący postępowanie przewiduje orzeczenie kary 

dyskwalifikacji na okres powyżej 6 miesięcy, przekazuje sprawę do prowadzenia 

Wydziałowi Dyscypliny PZBS. Wydział Dyscypliny PZBS może przyjąć sprawę do dalszego 
prowadzenia lub zwrócić ją Zarządowi WZBS. 

§ 29. 

Spory o właściwość organów dyscyplinarnych rozstrzyga ostatecznie Prezydium Zarządu 
PZBS na wniosek organu dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego lub obwinionego. 

§ 30. 

Jeśli na podstawie przepisów niniejszego regulaminu nie można wyłonić składu 

orzekającego organu dyscyplinarnego lub gdy skład orzekający pozostaje niewyłoniony 

przez okres przekraczający 6 miesięcy, Prezes Zarządu PZBS wskazuje 3-osobowy skład 

orzekający, który podejmuje czynności w imieniu tego organu dyscyplinarnego. § 25 ust. 

4 nie stosuje się. 

 

Rozdział III. Rzecznik Dyscyplinarny 

§ 31. 

1. Zarząd PZBS powołuje na okres swojej kadencji Rzecznika Dyscyplinarnego. 
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2. Zarząd PZBS może na wniosek Prezesa Zarządu PZBS odwołać Rzecznika 

Dyscyplinarnego przed upływem kadencji, powołując zarazem nową osobę na to 

stanowisko. 

3. Zarząd PZBS na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego może powołać zastępców 

Rzecznika Dyscyplinarnego. Zarząd PZBS może odwołać zastępców Rzecznika 

Dyscyplinarnego. Rzecznik Dyscyplinarny wykonuje swoje funkcje osobiście lub 

przez swoich zastępców. Okres pełnienia funkcji zastępców jest związany 

z okresem pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego. 

4. Rzecznik Dyscyplinarny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej w związku z wykonywaniem swojej funkcji, z wyjątkiem naruszeń 

obowiązków, będących wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. 

5. Po upływie kadencji Zarządu PZBS Rzecznik Dyscyplinarny pełni swoją funkcję 

dalej, ale tylko w ramach postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed 

upływem kadencji Zarządu i nie dłużej niż do czasu powołania nowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego. 

§ 32. 

1. Rzecznik Dyscyplinarny może prowadzić postępowanie wyjaśniające, 

poprzedzające postępowanie dyscyplinarne. Postępowanie wyjaśniające kończy 

się wnioskiem o ukaranie składanym do organu dyscyplinarnego lub umorzeniem 

sprawy.  

1a. W przypadku gdy oskarżony przyznaje się do winy, a okoliczności zdarzenia nie 

budzą wątpliwości, Rzecznik Dyscyplinarny może, zamiast wniosku o ukaranie, 

złożyć wniosek o wydanie na posiedzeniu orzeczenia o winie i wymierzenie 

uzgodnionych z obwinionym kar. Obwiniony  dobrowolnie poddając się karze, 

zrzeka się możliwości odwołania się od orzeczenia do drugiej instancji, a samo 

orzeczenie staje się prawomocne z chwilą wydania.  Organ dyscyplinarny 

przyjmuje wniosek w całości lub odrzuca, prowadząc do pełnego postępowania 

dyscyplinarnego.   

2. Rzecznik Dyscyplinarny ma prawo udziału w każdym postępowaniu 

dyscyplinarnym w charakterze oskarżyciela, tj. strony przeciwnej względem 

obwinionego. 

3. Rzecznik Dyscyplinarny ma prawo wniesienia odwołania od każdego 

nieprawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego kończącego postępowanie 

w I instancji. 

4. Rzecznikowi Dyscyplinarnemu przysługują również inne kompetencje 

przewidziane w niniejszym regulaminie. 
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Rozdział IV. Środki zapobiegawcze 

§ 33. 

1. Środek zapobiegawczy w postaci usunięcia zawodnika z rozgrywek, co najwyżej 

na 3 dni trwających rozgrywek, stosuje sędzia główny zawodów, w sytuacji 

popełnienia podczas zawodów przewinienia lub przewinień dyscyplinarnych 

stanowiących rażące naruszenie zasad właściwej postawy zawodniczej lub 

zagrażających sprawnemu przeprowadzeniu zawodów. 

2. O zaistniałej sytuacji sędzia niezwłocznie zawiadamia organ dyscyplinarny 

I instancji właściwy do rozpoznania sprawy tych przewinień dyscyplinarnych. 

Sędzia dokonuje zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej lub w formie 

pisemnej, przedstawiając dokładny opis zaistniałych zdarzeń. 

3. Od usunięcia zawodnika z rozgrywek nie przysługuje odwołanie. 

4. Przepis ust. 1 interpretuje sędzia główny zawodów. 

§ 34. 

1. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowej dyskwalifikacji orzeka się 

w stosunku do osoby obwinionej o popełnienie rażącego przewinienia 

dyscyplinarnego w celu uniemożliwienia kontynuowania przewinień 

dyscyplinarnych przez tę osobę i gdy jest wysoce prawdopodobne, że osoba ta 

zostanie ukarana karą dyskwalifikacji w wyniku postępowania dyscyplinarnego. 

2. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowej dyskwalifikacji nakłada organ 

dyscyplinarny prowadzący postępowanie lub Prezydium Zarządu PZBS.  

3. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowej dyskwalifikacji nakłada się na 

okres do 3 miesięcy. 

4. Tymczasowa dyskwalifikacja polega na zakazie: 

a. uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym klasyfikowanym przez 

PZBS, 

b. pełnienia funkcji sędziego lub organizatora, 

c. kierowania drużyną lub grupą zawodników podczas rozgrywek. 

5. Okres tymczasowej dyskwalifikacji zalicza się w poczet kary dyskwalifikacji 

orzeczonej za dane przewinienie dyscyplinarne. 

6. Organ, który nałożył środek zapobiegawczy w postaci tymczasowej 

dyskwalifikacji, uchyla go, jeżeli w toku postępowania ustały warunki 

przewidziane w ust. 1.  

7. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowej dyskwalifikacji może być w każdym 

czasie uchylony przez Prezesa Zarządu PZBS. 

8. Tymczasowa dyskwalifikacja ustaje w sytuacji wydania orzeczenia 

uniewinniającego lub nakładającego karę zasadniczą inną niż kara dyskwalifikacji, 

choćby było to orzeczenie nieprawomocne. Nie można nałożyć kolejnej 

tymczasowej dyskwalifikacji na tego samego obwinionego w ramach tego samego 

postępowania dyscyplinarnego lub za to samo przewinienie dyscyplinarne. 
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Rozdział V. Przepisy proceduralne 

§ 35. 

1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego przez ustalony podmiot podlegający odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 

2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego następuje na wniosek lub z inicjatywy 

własnej właściwego organu dyscyplinarnego. 

3. Organ dyscyplinarny zawiadamia strony o wszczęciu postępowania 

dyscyplinarnego, przedstawiając członków składu orzekającego, znane dotąd 

informacje i wzywając do ustosunkowania się do nich w wyznaczonym terminie.  

4. Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem 

wyjaśniającym, w celu ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub w celu ustalenia osób obwinionych. 

Postępowanie wyjaśniające prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny lub sam organ 

dyscyplinarny. 

5. W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest 

oczywiście bezzasadny lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

ustalono, że nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny odmawia wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego i zawiadamia o tym wnioskodawcę. 

6. W przypadku, gdy organ dyscyplinarny uzna, że nie jest właściwy do 

przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, kieruje sprawę do właściwego 

organu dyscyplinarnego i zawiadamia o tym wnioskodawcę. Organ dyscyplinarny, 

do którego skierowano sprawę w ten sposób, rozpoznaje tę sprawę, a jeśli nie uzna 

siebie właściwym do przeprowadzenia postępowania, kieruje sprawę do 

Prezydium Zarządu PZBS, celem ostatecznego wskazania organu dyscyplinarnego 

właściwego w sprawie. Prezydium Zarządu PZBS zawiadamia wnioskodawcę 

o swoim rozstrzygnięciu. Czynności organu dyscyplinarnego przewidziane 

w niniejszym ustępie może również podjąć przewodniczący (prezes) organu 

jednoosobowo. 

7. Zarzut braku właściwości organu dyscyplinarnego powinien zostać zgłoszony 

przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Organ dyscyplinarny może jednak 

rozpoznać zarzut zgłoszony później, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu zarzutu jest 

usprawiedliwione. 

8. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego od rozpoznania sprawy 

zgłasza się przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Przewodniczący 

(prezes) organu dyscyplinarnego może jednak rozpoznać wniosek zgłoszony 

później, jeżeli opóźnienie we wniesieniu wniosku jest usprawiedliwione. 

9. O wszczęciu postępowania wobec osób wymienionych w § 27 pkt 1 zawiadamia 
się Prezesa Zarządu PZBS oraz Rzecznika Dyscyplinarnego. 
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§ 36. 

Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza się, gdy m.in.: 

1) zarzucony czyn nie nosił cech przewinienia dyscyplinarnego w czasie jego 

popełnienia, 

2) obwiniony w chwili popełnienia czynu nie był podmiotem podlegającym 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

3) obwiniony nie ma zdolności do czynności prawnych (pełnej ani ograniczonej), 

4) nastąpiło przedawnienie karalności, 

5) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. 

§ 37. 

1. Organ dyscyplinarny dla każdej sprawy prowadzi akta sprawy w postaci 

dokumentów pisemnych lub materiałów w formie elektronicznej. W stosunku do 

materiałów w formie elektronicznej organ dyscyplinarny podejmuje działania 

zabezpieczające przed utratą tych materiałów oraz zapewniające, aby dostęp do 

tych materiałów nie był uzależniony od pojedynczych osób. 

2. W aktach sprawy gromadzi się wszelkie pisma i oświadczenia dotyczące sprawy, 

orzeczenia organu dyscyplinarnego oraz wszelkie istotne dla sprawy informacje 

uzyskane przez organ dyscyplinarny. 

3. Istotne dla sprawy informacje uzyskane przez organ dyscyplinarny wyłącznie 

w formie ustnej dołącza się do akt sprawy w formie notatek sporządzonych przez 

członków składu orzekającego. 

4. Akta spraw przechowuje właściwy zarząd, przy którym działa dany organ 

dyscyplinarny. 

5. Akta spraw wydaje się następującym organom na ich żądanie: 

a. organ dyscyplinarny II instancji, 

b. Rzecznik Dyscyplinarny, 

c. Prezydium Zarządu PZBS, 

d. inny organ dyscyplinarny, który potrzebuje akt do realizacji obowiązków 

przewidzianych w niniejszym regulaminie, 

e. inny organ PZBS, który potrzebuje akt do realizacji obowiązków 

przewidzianych w statucie PZBS lub w niniejszym regulaminie. 

§ 38. 

1. Korespondencję ze stronami i świadkami, w tym zawiadomienia o orzeczeniach, 

organ dyscyplinarny może prowadzić w wymienionych formach, mając na uwadze 

dostępne możliwości komunikacji z daną osobą i starając się zapewnić 

odpowiednią szybkość postępowania: 

a. za pomocą poczty elektronicznej, 

b. za pomocą poczty tradycyjnej, 

c. osobiście lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, za pośrednictwem członka organu dyscyplinarnego lub innej 

osoby wskazanej przez przewodniczącego składu orzekającego. 
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2. Każdorazowa komunikacja ustna ze stronami lub świadkami wymaga 

pozostawienia w aktach sprawy stosownej notatki, która zawiera wnioski 

z przeprowadzonej rozmowy. 

3. Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty tradycyjnej uznaje się za doręczoną 

po 7 dniach od dnia nadania, chyba że fakt szybszego doręczenia wynika 

z dokumentów pocztowych. Informację przekazaną w innych formach 

wymienionych w ust. 1 uważa się za doręczoną natychmiast. 

4. Zawiadomienia do drużyny doręcza się jej kapitanowi lub klubowi 

reprezentowanemu przez tę drużynę, a w ostateczności – dowolnemu członkowi 

drużyny. 

5. W przypadku, gdy organ dyscyplinarny stwierdzi obiektywną niemożność 

doręczenia zawiadomienia danemu podmiotowi, notatkę w tej sprawie umieszcza 

się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

6. W razie znacznie zawiłego problemu organ dyscyplinarny może wyznaczyć termin 

rozprawy lub rozpraw i wezwać na nią strony lub świadków. Z rozprawy 

sporządza się notatkę. Koszty podróży świadków oraz obwinionego, który został 

ostatecznie uniewinniony, w kwocie nieprzekraczającej 1/20 przeciętnego 

wynagrodzenia, ponosi organizacja – WZBS lub PZBS – przy której działa organ 

dyscyplinarny prowadzący dane postępowanie. 

7. Strony mogą w toku postępowania zwracać uwagę organu dyscyplinarnego na 

uchybienia formalne, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do akt sprawy. Stronie, 

która zastrzeżenia nie zgłosiła, co do zasady nie przysługuje prawo do 

powoływania się na takie uchybienie, chyba że strona uprawdopodobni, że nie 
zgłosiła zastrzeżeń nie ze swojej winy. 

§ 39. 

1. Wydział Dyscypliny PZBS lub Zarząd PZBS wydający orzeczenie skazujące może 

obciążyć ukaranego obowiązkiem zwrotu całości lub części kosztów 

postępowania. 

2. Organ dyscyplinarny WZBS wydający orzeczenie skazujące może zwrócić się do 

Wydziału Dyscypliny PZBS o zarządzenie zwrotu kosztów, o którym mowa 
w ust. 1. 

§ 40. 

1. Orzeczenie dyscyplinarne zapada zwykłą większością głosów składu 

orzekającego. Żaden z członków składu orzekającego nie może odmówić udziału 

w głosowaniu, jak również wstrzymać się od głosu. 

2. W przypadku, gdy organ dyscyplinarny stwierdza odpowiedzialność 

dyscyplinarną obwinionego, wymierza mu karę dyscyplinarną lub stosuje § 11. 

3. Jeżeli organ dyscyplinarny nie stwierdza odpowiedzialności dyscyplinarnej 

obwinionego, wydaje orzeczenie o uniewinnieniu. 

4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się w terminie 7 dni stronom oraz 

WZBS-owi i klubowi obwinionego. 

5. Sentencja orzeczenia powinna zawierać: 

a. datę wydania orzeczenia, 
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b. nazwę organu dyscyplinarnego oraz skład orzekający, który je wydał, 

z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego oraz członków składu, 

c. imię i nazwisko lub nazwę obwinionego oraz inne dane identyfikujące 

obwinionego, 

d. określenie czynu zarzucanego obwinionemu, 

e. orzeczenie o winie lub jej braku, 

f. orzeczenie o karze (karach) lub uniewinnieniu. 

§ 41. 

1. Orzeczenie dyscyplinarne jest prawomocne, gdy upłynął termin na wniesienie 

odwołania lub gdy nie przysługuje od niego odwołanie. 

2. Orzeczone kary obowiązują od uprawomocnienia się orzeczenia. 

3. Na wniosek podmiotu mającego interes w sprawie organ dyscyplinarny wydaje 

postanowienie wskazujące datę uprawomocnienia swojego prawomocnego 
orzeczenia lub okres obowiązywania orzeczonej przez siebie prawomocnie kary. 

§ 42. 

1. Biuro PZBS prowadzi ewidencję prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych. 

Ewidencja ma charakter niejawny, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 

paragrafu. 

2. Organ dyscyplinarny przesyła za pomocą poczty elektronicznej do Biura PZBS 

sentencję każdego wydanego przez siebie orzeczenia dyscyplinarnego 

stwierdzającego winę, niezwłocznie po jego uprawomocnieniu. 

3. W przypadkach, o których mowa w § 50, organ dyscyplinarny przesyła również 

sentencję orzeczenia uniewinniającego, jeśli w danej sprawie zapadło wcześniej 

orzeczenie stwierdzające winę. 

4. Biuro PZBS przekazuje niezwłocznie informacje o obowiązujących karach 

dyskwalifikacji odpowiednim organizatorom rozgrywek. 

5. Biuro PZBS przekazuje niezwłocznie informację o otrzymanym orzeczeniu 

dyscyplinarnym innemu organowi dyscyplinarnemu, który orzekł wobec tego 

samego ukaranego karę w zawieszeniu, a okres próby nie upłynął. 

6. Dostęp do ewidencji mają: 

a. członkowie Zarządu PZBS, Komisji Rewizyjnej PZBS oraz inne podmioty 

upoważnione przez Prezydium Zarządu PZBS, 

b. pracownicy Biura PZBS lub członkowie komisji podległych Zarządowi 

PZBS, którym powierzono prowadzenie ewidencji, 

c. Rzecznik Dyscyplinarny, 

d. w zakresie orzeczeń dotyczących danego obwinionego – organ 

dyscyplinarny, który prowadzi postępowanie dyscyplinarne przeciwko 

temu obwinionemu lub organ dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 5. 

7. Z ewidencji usuwa się orzeczenie dyscyplinarne: 

a. które nie jest prawomocne, lub 

b. które zostało uchylone, lub 
c. gdy kara nałożona tym orzeczeniem została zatarta. 
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§ 43. 

1. Z chwilą zatarcia ukaranie uważa się za niebyłe.  

2. Zatarcie ukarania następuje w zależności od orzeczonej kary zasadniczej: 

a. w przypadku kary upomnienia lub nagany – z upływem 2 lat od jej 

uprawomocnienia, 

b. w przypadku kary dyskwalifikacji w zawieszeniu lub kary pieniężnej 

w zawieszeniu – z upływem 2 lat od końca okresu próby, 

c. w przypadku kary dyskwalifikacji na okres nieprzekraczający 6 miesięcy – 

z upływem 5 lat od końca okresu odbywania kary, 

d. w przypadku pozostałych kar dyskwalifikacji – z upływem 10 lat od końca 

okresu odbywania kary, 

e. w przypadku pozostałych kar pieniężnych – z upływem 5 lat od dnia zapłaty 
kary. 

§ 44. 

1. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne, zwane dalej orzeczeniem zagranicznym, 

nakładające karę dotyczącą ograniczeń udziału w zawodach wydane przez organy 

organizacji zagranicznej może zostać przeniesione na grunt niniejszego 

regulaminu bez przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego. 

2. Przez organizację zagraniczną rozumie się organizację, w której zrzeszony jest 

PZBS, w szczególności European Bridge League i World Bridge Federation, a także 

inną organizację o zasięgu działania krajowym lub międzynarodowym, 

prowadzącą rozgrywki brydżowe i uznawaną przez World Bridge Federation. 

3. Wyłącznym organem właściwym w sprawie przeniesienia orzeczenia 

zagranicznego jest Wydział Dyscypliny PZBS w I instancji oraz Zarząd PZBS w II 

instancji. 

4. Organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie dyscyplinarne bez przeprowadzenia 

postępowania, bazując na postępowaniu, dowodach i orzeczeniu zagranicznym. 

Orzeczenie dyscyplinarne powinno nakładać karę zbliżoną do kary z orzeczenia 

zagranicznego, dostosowaną odpowiednio do warunków niniejszego regulaminu. 

5. Do takiego orzeczenia dyscyplinarnego, w szczególności do zawiadomienia strony 

i do odwołania, stosuje się przepisy jak po orzeczeniu kończącym postępowanie 

dyscyplinarne. 

6. W przypadku zastosowania przepisów niniejszego paragrafu nie prowadzi się już 

postępowania dyscyplinarnego w sprawie danego przewinienia, a jeśli 
postępowanie jest już prowadzone – umarza się je. 

 

Rozdział VI. Odwołania i zażalenia 

§ 45. 

1. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji kończącego postępowanie 

dyscyplinarne przysługuje odwołanie do organu II instancji. 
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2. Prawo do odwołania przysługuje obwinionemu, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu 

oraz Prezesowi Zarządu PZBS. Rzecznik Dyscyplinarny staje się stroną 

postępowania, w ramach którego wniósł odwołanie. 

3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu dyscyplinarnego I instancji 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  

4. Podmiot wymieniony w ust. 2, niebędący stroną może wnieść odwołanie 

w terminie, w którym prawo wniesienia odwołania przysługuje stronie. 

5. Organ dyscyplinarny I instancji niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami 

sprawy do organu II instancji. 

§ 46. 

1. Organ dyscyplinarny II instancji rozpatruje wszystkie odwołania wniesione 

w danej sprawie łącznie. 

2. O wniesionym odwołaniu organ dyscyplinarny II instancji zawiadamia stronę 

przeciwną, o ile taka jest, umożliwiając przedstawienie stanowiska w sprawie 

odwołania w wyznaczonym terminie. Organ dyscyplinarny może odstąpić od 

uzyskania stanowiska strony przeciwnej, jeśli odrzuca odwołanie bez 

rozpatrzenia. 

3. Organ dyscyplinarny II instancji po rozpoznaniu odwołania może: 

a. oddalić odwołanie w całości lub w części, jeśli nie ma podstaw do jego 

uwzględnienia, 

b. zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty 

sprawy, 

c. uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do 

ponownego rozpatrzenia w I instancji, 

d. uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo 

uchylić zaskarżone orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie 

umorzyć, a w pozostałej części przekazać sprawę do ponownego 

rozpatrzenia w I instancji bądź orzec co do istoty sprawy. 

4. Jeśli odwołanie wniósł wyłącznie ukarany, organ dyscyplinarny II instancji nie 

może zaostrzyć kary dyscyplinarnej orzeczonej w I instancji. 

5. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpatrzenia przez organ dyscyplinarny I instancji może nastąpić 

w sytuacjach, w których konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do 

istoty sprawy, przeprowadzenie brakujących dowodów lub kiedy w postępowaniu 

w I instancji naruszono w sposób znaczący niniejszy regulamin lub inne przepisy 

prawa. 

6. Orzeczenia organu dyscyplinarnego II instancji są prawomocne z chwilą ich 

wydania. 

7. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się w terminie 7 dni stronom oraz 

WZBS-owi i klubowi obwinionego. 

§ 47. 

1. Zażalenie na odmowę wszczęcia postepowania wnosi wnioskodawca: 

a. do Wydziału Dyscypliny PZBS – w przypadku, gdy odmowy dokonał Sąd 

Koleżeński WZBS, 
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b. do Zarządu PZBS – w przypadku, gdy odmowy dokonał Wydział Dyscypliny 

PZBS lub Rzecznik Dyscyplinarny. 

2. Organ, do którego wniesiono zażalenie, może umorzyć sprawę lub zlecić wszczęcie 

postępowania przez właściwy organ dyscyplinarny. 

 

Rozdział VII. Inne postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia 

§ 48. 

1. Organ dyscyplinarny może sprostować niedokładności, błędy lub inne oczywiste 

pomyłki w swoim orzeczeniu. 

2. Organ dyscyplinarny II instancji może sprostować orzeczenie organu 

dyscyplinarnego I instancji w zakresie wskazanym w ust. 1. 

3. Na wniosek podmiotu mającego interes w sprawie organ dyscyplinarny rozstrzyga 

postanowieniem wątpliwości co do wydanego przez siebie orzeczenia. 

§ 49. 

1. Na wniosek ukaranego kara dyskwalifikacji może być skrócona lub zawieszona 

przez organ dyscyplinarny, który wydał orzeczenie, w przypadku spełnienia 

łącznie następujących warunków: 

a. ukarany odbył co najmniej połowę kary lub upłynęło 10 lat trwania kary 

dożywotnej dyskwalifikacji, 

b. w okresie dyskwalifikacji zachowanie ukaranego nie budziło zastrzeżeń. 

2. Od decyzji organu dyscyplinarnego, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje 

odwołanie. 

3. Ponowny wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może być złożony przed upływem 

6 miesięcy od złożenia poprzedniego wniosku. 

 

§ 50. 

1. Postępowanie dyscyplinarne, w którym wydano prawomocne orzeczenie, 

wznawia się na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, Prezesa Zarządu PZBS lub 

z własnej inicjatywy przez organ dyscyplinarny I instancji w przypadku 

ujawnienia nowych okoliczności nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie 

orzekania lub rażącego naruszenia przepisów przez organ dyscyplinarny 

I instancji w toku rozpoznania sprawy. 

2. W przypadku wznowienia postępowania organ dyscyplinarny I instancji 

przeprowadza ponownie postępowanie w sprawie po czym utrzymuje 

dotychczasowe orzeczenie w mocy bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie. 

Wydając nowe orzeczenie, organ dyscyplinarny uwzględnia dotychczasowe kary 

wykonane lub będące w toku i zalicza je na poczet nowo orzeczonych kar. 

3. Od decyzji organu dyscyplinarnego I instancji we wznowionym postępowaniu 

przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych. 

4. Postępowanie dyscyplinarne, w którym wydano prawomocne orzeczenie w II 

instancji, wznawia się na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, Prezesa Zarządu 
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PZBS lub z własnej inicjatywy przez organ dyscyplinarny II instancji w przypadku 

rażącego naruszenia przepisów przez organ dyscyplinarny II instancji w toku 

rozpoznania sprawy. Wznowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polega 

na ponownym rozpatrzeniu odwołania przez organ dyscyplinarny II instancji. Ust. 

2 stosuje się odpowiednio. 

5. Zaostrzenie kary dyscyplinarnej na podstawie przepisów niniejszego paragrafu 

nie może nastąpić po upływie roku od pierwszego prawomocnego orzeczenia 
dyscyplinarnego w danej sprawie. 

 

Dział IV. Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 51. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Dyscyplinarny 
uchwalony przez Walny Zjazd PZBS w dniu 30 września 2012 r. 

§ 52. 

1. WZBS-y dostosowują swoje przepisy wewnętrzne do postanowień niniejszego 

regulaminu w terminie 3 miesięcy od jego wejścia w życie. 

2. Każdy WZBS powołuje Sąd Koleżeński WZBS w terminie 3 miesięcy od wejścia 
w życie niniejszego regulaminu. 

§ 53. 

1. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed wejściem w życie niniejszego 

regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Do przewinień dyscyplinarnych popełnionych przed wejściem w życie niniejszego 

regulaminu, w stosunku do których nie ma zastosowania ust. 1, stosuje się 

przepisy niniejszego regulaminu, jednakże należy stosować przepisy 

dotychczasowe, jeśli są względniejsze dla obwinionego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Do przewinień dyscyplinarnych popełnionych przed wejściem w życie niniejszego 

regulaminu stosuje się przepisy niniejszego regulaminu o przedawnieniu i zatarciu 

ukarania, chyba że termin przedawnienia już upłynął. 

§ 54. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 
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