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Poprawność procesu dyscyplinarnego

ustawa o sporcie

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.



Poprawność procesu dyscyplinarnego

Kodeks Zarządzania PZS MSiT

 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

 postępowanie bez zwłoki



Sprawy dyscyplinarne w liczbach
od 2017 roku

 41 zawiadomień / spraw

 14 umorzenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego

 1 sprawa przekierowana z Sądu Koleżeńskiego do WD PZBS

 28 uchwał Wydziału Dyscypliny

 1 uchwała Zarządu jako II instancji

 2 sprawy toczące się przed I instancją (zawiadomienie sprzed 49 i 36 dni)

 2 sprawy toczące się przed II instancją 

 1 toczące się postępowanie wyjaśniające (zawiadomienie sprzed 211 dni)



Co udało się zmienić przez rok

 wypracowano standardy postępowania dla różnych elementów postępowania

 dopracowano i wdrożono procedury postępowania

 udało się zmienić podejście do spraw dyscyplinarnych w ramach WD PZBS

 nie ma „wiszących” spraw

 pion dyscyplinarny na szczeblu centralnym działa skutecznie

 coraz więcej Sądów Koleżeńskich korzysta ze wsparcia merytorycznego

 wprowadzono formularze dyscyplinarne

 uruchomiono portal: https://www.dyscyplina.pzbs.pl/

 wprowadzenie i używanie dobrowolnego poddania się karze (ugoda)

https://www.dyscyplina.pzbs.pl/


Co zostało do zrobienia

 rozwijanie portalu dyscyplina.pzbs.pl

 jeszcze ściślejsza współpraca z Sądami Koleżeńskimi

 wypracowanie standardów dla sędziów oraz organizowanie szkoleń w tym 

zakresie 

 dalsze usprawnianie czasu rozpatrywania spraw

 sposoby powiększenia sił pionu dyscyplinarnego / rekompensowania 

poświęconego czasu

 dalsze poprawki w Regulaminie Dyscyplinarnym
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