Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich
Na podstawie art.9 ust. 4 i art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr
127, poz. 857, z późn. zm.) oraz Statutu Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich
, uchwala się, co następuje
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich (w skrócie„PZSW”
lub „Związek”), zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady ponoszenia odpowiedzialności
dyscyplinarnej w sportach wrotkarskich
2.Regulamin określa w szczególności:
1) szczegółowe zasady powoływania i funkcjonowania organów dyscyplinarnych;
2) kompetencje organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych;
3) zasady ponoszenia odpowiedzialności za przewinienia dyscyplinarne;
4)kary i zasady ich wymiaru;
5)rodzaje przewinień dyscyplinarnych;
6)tryb przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych;
7)zasady ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie dopingu w
sporcie;
8)przesłanki wznowienia postępowania;
9)zasady wykonywania orzeczeń organów dyscyplinarnych.
§2
1.Odpowiedzialności dyscyplinarnej w sportach wrotkarskich za popełnione przewinienie
dyscyplinarne podlegają:
1) członkowie zwyczajni, w tym kluby sportowe oraz członkowie wspierający PZSW;
2)zawodnicy;
3)sędziowie sportowi;
4)trenerzy i instruktorzy;
5)działacze sportowi;
6) inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio udział we współzawodnictwie sportowym
organizowanym lub prowadzonym przez PZSW.
2.Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie postanowień Statutu PZSW, regulaminów i
innych przepisów obowiązujących w tym sporcie, w tym przepisów FIRS oraz uchwał,
zarządzeń i decyzji wydanych przez uprawnione organy PZSW, a także norm etycznomoralnych obowiązujących w sporcie.
3.Przewinieniem dyscyplinarnym jest również stosowanie dopingu w sporcie
§3
1.Postępowanie dyscyplinarne związane ze stosowaniem dopingu w sportach wrotkarskich
stanowi postępowanie szczególne i regulowane jest aktualnymi przepisami Komisji do
Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Rozdział II
Organy właściwe do orzekania w sprawach dyscyplinarnych
§4
1.Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w PZSW są:
1. Komisje ds. danej dyscypliny wrotkarskiej
2. Zarząd PZSW

2. Komisja ds. danej konkurencji wrotkarskiej orzeka jako organ pierwszej instancji we
wszystkim sprawach dyscyplinarnych, z wyłączeniem spraw dotyczących dopingu. Do
właściwości Komisji należy również rozpoznawanie sporów między trenerami, instruktorami,
sędziami i działaczami sportowymi, związanych z ich statutową działalnością w Związku
3.Zarząd Związku rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w
pierwszej instancji przez Komisję.
Rozdział III
Kary i zasady ich wymiaru
§5
1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1)upomnienie;
2)nagana;
3)kara pieniężna;
4)zawieszenie lub pozbawienie właściwej licencji;
5)pozbawienie zawodnika tytułu mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Polski;
6)zawieszenie:
a)w prawach członka Związku,
b)w prawach zawodnika, w tym członka kadry narodowej,
c)w pełnieniu funkcji trenera, instruktora, sędziego sportowego, działacza
sportowego lub innej funkcji społecznej lub sportowej;
7)wykluczenie ze składu kadry narodowej;
8)okresowy lub dożywotni zakaz pełnienia funkcji związanych z wrotkarstwem, w tym
funkcji w strukturach Związku;
9)zakaz reprezentowania polskiego wrotkarstwa na zawodach międzynarodowych;
10)dyskwalifikacja okresowa lub dożywotnia;
11)okresowy zakaz organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych;
12)wykluczenie członka z PZSW
3. Upomnienie oraz nagana mogą być podane do publicznej wiadomości.
4. Karę pieniężną wymierza się w walucie polskiej, w wysokości
od 100 zł do 3 000 zł
. §6
1. Organ dyscyplinarny wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych
w Statucie oraz Regulaminie, uwzględniając stopień winy, a także cele kary w zakresie
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sportów wrotkarskich w Polsce oraz cele
wychowawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.
2.Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia motywy i sposób zachowania się
obwinionego, rodzaj i rozmiar następstw przewinienia dyscyplinarnego, okoliczności
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na
obwinionym obowiązków oraz zachowanie sprawcy
po popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.
3.Wymierzając karę pieniężną organ dyscyplinarny bierze pod uwagę dochody obwinionego,
jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.
4.Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.
§7
1.Wykonanie orzeczonej kary:
1)zawieszenia lub pozbawienia licencji;
2)zawieszenia;

3)okresowego zakazu pełnienia funkcji związanych z wrotkarstwem, w tym
funkcji w strukturach Związku;
4) dyskwalifikacji okresowej
-może zostać warunkowo zawieszone na okres od 6 miesięcy do 2 lat, jeżeli
w sprawie miały miejsce istotne okoliczności łagodzące.
2.Zawieszona kara podlega wykonaniu, jeżeli w okresie zawieszenia osoba wobec której
prawomocnie orzeczono zawieszoną karę popełniła nowe, podobne do poprzedniego
przewinienie dyscyplinarne, za które orzeczono prawomocnie karę tego samego rodzaju.
3.Można zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary, jeżeli ukarany
w okresie zawieszenia popełnił inne przewinienie dyscyplinarne, za które został prawomocnie
ukarany
Rozdział IV
Tryb przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego
§8
1. Postępowanie dyscyplinarne polega na przeprowadzeniu czynności mających
na celu ustalenie zasadności zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz jego
okoliczności poprzez zebranie wszelkich dowodów koniecznych do wyjaśnienia sprawy, ich
rozpatrzeniu i wydaniu orzeczenia kończącego sprawę
przez właściwy organ dyscyplinarny.
§ 9.
1.Postepowanie dyscyplinarne wszczynane jest na wniosek zainteresowanych podmiotów lub
z urzędu.
2.Zainteresowanym podmiotem jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
przewinienie dyscyplinarne, albo kto żąda czynności organu dyscyplinarnego ze względu na
swój interes prawny lub obowiązek.
§ 10.
1.Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.
2.Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone zgodnie z zasadami jawności
§ 11.
1.Stroną w postępowaniu dyscyplinarnym jest obwiniony.
2.Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte na wniosek uprawnionego podmiotu,
prawa strony przysługują także wnioskodawcy.
3.W trakcie postępowania dyscyplinarnego strony mają prawo do:
1)czynnego udziału we wszystkich fazach postępowania;
2)wglądu do akt sprawy, w tym zgromadzonych dowodów;
3)składania wyjaśnień, zadawania pytań, składania żądań i wniosków, w tym wniosków
dowodowych i powoływania świadków.
§ 12.
1.Obwinionego o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego uważa się za niewinnego, dopóki
jego odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne nie zostanie udowodniona i
potwierdzona prawomocnym orzeczeniem.
2.Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności i może bez podania
powodów odmówić składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania.
3.Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego.
4.Podstawą rozstrzygania mogą być jedynie dowody ujawnione w postępowaniu przed
organem dyscyplinarnym
§13
Rozpatrując odwołanie od nałożonej kary organ dyscyplinarny odwoławczy nie może orzec
kary surowszej, jeżeli postępowanie odwoławcze zostało wszczęte przez ukaranego

§ 14
1.Członek organu dyscyplinarnego pierwszej instancji lub organu dyscyplinarnego drugiej
instancji jest z mocy Regulaminu wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:
1)sprawa dotyczy go bezpośrednio, jego małżonka, krewnego lub powinowatego w linii
prostej albo osoby pozostającej z nim w stosunku przysposobienia;
2)brał udział w rozpoznawaniu sprawy w niższej instancji;
3)występował w sprawie w charakterze świadka;
4)pozostaje ze stroną postępowania w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić
wątpliwości, co do jego bezstronności;
5)w przypadku sporów wynikłych z zawodów sportowych brał w nich udział jako
zawodnik lub osoba urzędowa.
§15.
1.Organ dyscyplinarny pierwszej instancji może:
1)wszcząć postępowanie dyscyplinarne;
2)odmówić wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;
3)pozostawić wniosek bez rozpoznania;
4)umorzyć postępowanie dyscyplinarne;
5)zawiesić postępowanie dyscyplinarne;
6)odstąpić od wymierzenia kary;
7)wymierzyć karę dyscyplinarną;
8)uznać się niewłaściwym i przesłać wniosek zgodnie z właściwością lub pozostawić go bez
rozpoznania
2. Organ dyscyplinarny rozpoznaje sprawę na posiedzeniu.
3.Organ dyscyplinarny wszczynając postępowanie zawiadamia stronę oraz jej pełnomocnika,
jeżeli został wyznaczony, o terminie posiedzenia, informuje stronę o przysługujących jej
prawach.
4.Jeżeli strona została prawidłowo zawiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność nie
tamuje rozpoznania sprawy i nie stoi na przeszkodzie do wydania orzeczenia, chyba że organ
dyscyplinarny uzna jej obecność za konieczną.
5.Posiedzenie jest jawne, chyba że za wyłączeniem jawności przemawia ważny interes strony
lub interes publiczny
§16
1.Postępowanie dyscyplinarne winno zakończyć się w terminie 60 dni od daty jego
wszczęcia, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych okres ten może
być przedłużony na kolejny czas oznaczony w drodze postanowienia organu dyscyplinarnego.
§17
Postępowanie odwoławcze
1.Od orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny stronom przysługuje odwołanie do
organu drugiej instancji,
2.Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, a w
przypadku złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w terminie 14 dni od daty
doręczenia uzasadnienia, za pośrednictwem organu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone
orzeczenie, listem poleconym lub przez złożenie bezpośrednio do organu.
3.Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania orzeczenia dyscyplinarnego. Odwołanie
powinno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przedstawienie zgłaszanych zarzutów
i ich uzasadnienie oraz określenie, czego domaga się odwołujący.
4. Rozpatrując odwołanie skład orzekający wydaje orzeczenie, w którym:
1)utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie albo

2)uchyla zaskarżone orzeczenie w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty
sprawy albo uchylając to orzeczenie umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo
w części, albo
3)umarza postępowanie odwoławcze.
§18
Od orzeczeń organu drugiej instancji przysługuje odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do
Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2014 r.,

