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PRZEPISY DYSCYPLINARNE
POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO
REGULAMIN DYSCYPLINARNY
Na podstawie § 25. ust. 1. pkt. 11. statutu PZSS uchwala się Regulamin Dyscyplinarny
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:
ROZDZIAŁ I
KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 1.
1. Komisja Dyscyplinarna jest statutowym organem dyscyplinarnym PZSS, powołanym do
orzekania w sprawach dyscyplinarnych w I instancji - stosownie do przepisów Regulaminu,
a także do realizacji zadań Związku w zakresie przestrzegania przez członków władz
Związku, trenerów, instruktorów, zawodników, sędziów, działaczy i personelu
pomocniczego, norm prawnych (w tym dotyczących korupcji, i dyskryminacji w sporcie),
etycznych, statutu oraz przepisów i uchwał władz Związku oraz statutów członków
Związku, rozpoznawania odwołań od decyzji w sprawie naruszania zasad
współzawodnictwa sportowego, i regulaminów sportowych, jak również realizacji ogólnych
wytycznych władz Związku w sprawach przestrzegania dyscypliny w PZSS.
2. W sprawach związanych ze stosowaniem niedozwolonego dopingu w sporcie PZSS
uznaje i respektuje reguły ustanowione w formie Polskich Przepisów Antydopingowych
przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA). Kompetencje Komisji Dyscyplinarnej
PZSS przejmuje Panel Dyscyplinarny przy POLADA.

§ 2.
1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3-5 członków stałych, powołanych przez Zarząd
na okres kadencji władz Związku, wśród nich przewodniczącego i jego zastępców.
2. Zarząd PZSS sprawuje nadzór nad działalnością Komisji Dyscyplinarnej.
§ 3.
1. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej powoływany jest spośród członków Zarządu
i kieruje całością prac Komisji.
2. Za całość dokumentacji Komisji Dyscyplinarnej, a w szczególności za dokumentację
prowadzonych spraw dyscyplinarnych, odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji.
§ 4.
Działając jako organ dyscyplinarny I instancji Komisja podejmuje decyzje zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 3 członków; przy równym stosunku głosów
rozstrzygający jest głos przewodniczącego lub osoby go zastępującej.
§ 5.
Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, działającej jako organ dyscyplinarny, mają charakter
orzeczeń dyscyplinarnych i podlegają trybowi postępowania określonemu w dalszych
paragrafach Regulaminu.
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§ 6.
Uchwały Komisji w sprawach ogólnych, dotyczących jej zakresu kompetencji, noszą
charakter wniosków do Zarządu i są wykonywane po zatwierdzeniu przez Zarząd lub
Prezydium Zarządu, stosownie do odpowiednich przepisów statutu. Uchwa ły te
podejmowane są przez Komisję większością głosów w obecności co najmniej 3 członków,
przy równej liczbie głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 7.
Kompetencje Komisji obejmują:
1. Rozpoznawanie, w toku instancyjnym, określonym w dalszych paragrafach
Regulaminu, spraw członków władz, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy,
zawodników oraz osób współpracujących, obwinionych o naruszenie norm etycznych
lub nie przestrzeganie statutu, przepisów i uchwał władz Związku w sprawach
niewiążących się bezpośrednio z naruszeniem przepisów (regulaminów) sportowych.
2. Rozpoznawanie odwołań od decyzji oceniających naruszenie zasad współzawodnictwa
sportowego określonych w regulaminach sportowych.
3. Występowanie do statutowych władz Związku z wnioskami dotyczącymi działalności
dyscyplinarnej w Związku.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PRZEPISÓW DYSCYPLINARNYCH, ORGANY
DYSCYPLINARNE I RODZAJE SANKCJI KARNYCH.
§ 8.
1. Przepisom dyscyplinarnym podlegają członkowie PZSS (osoby prawne), oraz osoby
fizyczne będące ich członkami lub biorące udział we współzawodnictwie sportowym
w sporcie strzeleckim albo współpracujące w różnej formie w procesie tworzenia wyniku
sportowego.
§ 9.
1. Przepisy niniejszego Regulaminu winny być stosowane przez wszystkich członków
PZSS.
2. Zobowiązuje się władze WZSS, stowarzyszeń i klubów - członków Związku do
dostosowania swoich przepisów do wymogów niniejszego Regulaminu w terminie do 3
miesięcy od daty wejścia Regulaminu w życie.
§ 10.
Organami dyscyplinarnymi w rozumieniu Regulaminu są:
1. w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego:
• Walne Zgromadzenie PZSS,
• Zarząd PZSS,
• Komisja Dyscyplinarna.
2. w WZSS, stowarzyszeniach i klubach, będących członkami PZSS:
•
Walne Zgromadzenia WZSS, stowarzyszeń i klubów
• Zarządy WZSS, stowarzyszeń i klubów
• Komisje Dyscyplinarne działające w imieniu tych władz.
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§ 11.
Prawo prowadzenia postępowania dyscyplinarnego i wymierzania kar przysługuje:
1. Władzom WZSS, stowarzyszeń i klubów w stosunku do swoich członków.
2. Komisjom dyscyplinarnym działającym w imieniu WZSS, stowarzyszeń i klubów
w zakresie jak w ust.1.
3. Komisji Dyscyplinarnej PZSS w I instancji za przewinienia:
1) członków kadry narodowej wszystkich kategorii, jeśli przewinienie pozostaje
w związku z działalnością szkoleniowo-organizacyjną Związku,
2) trenerów i instruktorów szkolących zawodników kadry narodowej,
3) sędziów sportu strzeleckiego klasy państwowej i wyższych,
4) członków władz Związku oraz działających przy Związku organów wykonawczych
i opiniodawczo-doradczych.
W stosunku do osób wymienionych w pkt.4. Komisja Dyscyplinarna wszczyna
postępowanie wyłącznie na wniosek Zarządu Związku, zaś wymienionych w pkt.3. na wniosek Kolegium Sędziów powołanego przez Zarząd Związku.
4. Władzom WZSS, stowarzyszeń i klubów - w sprawach dotyczących wykluczenia lub
skreślenia swych członków, z zastrzeżeniem pkt.5. b.
5. Zarządowi PZSS:
a) jako II instancji w sprawach wymienionych w ust.3.,
b) jako I instancji w sprawach dotyczących wykluczenia lub skreślenia z listy członków
PZSS.
§ 12.
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Od orzeczeń wydanych zgodnie z § 11. ust. 4. służy odwołanie do Walnego
Zgromadzenia WZSS, stowarzyszenia lub klubu odpowiednio.
3. Od orzeczenia Zarządu PZSS, działającego jako I instancja, służy odwołanie do
Walnego Zgromadzenia PZSS z zachowaniem przepisu § 19. statutu Zwi ązku.

§ 13.

1. W stosunku do osób fizycznych podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej
w PZSS stosuje się następujące rodzaje kar:
a) upomnienie,
b) naganę,
c) pozbawienie licencji na czas określony do lat 4 lub dożywotnio,
d) weryfikację wyniku zawodów,
e) pozbawienie tytułu Mistrza Polski,
f) dyskwalifikacji na czas określony od 3 miesięcy do lat 4 lub dożywotnio,
g) wykluczenia z kadry narodowej,
h) wykluczenia z władz,
i) zakazu pełnienia funkcji przez czas określony od 1 roku do lat 4 lub dożywotnio,
Ponadto organ dyscyplinarny może wystąpić do określonych statutem władz Związku o:
a) pozbawienie członkostwa honorowego,
b) pozbawienie Odznaki Honorowej PZSS.
Organ dyscyplinarny może również wystąpić do władz członka Związku, w którym
zrzeszony jest ukarany z wnioskiem o jego wykluczenie.
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2. Członkowie PZSS, (osoby prawne) podlegają karom organizacyjno-porządkowym:
a) zakazu organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu,
b) weryfikacji wyniku zawodów,
c) pozbawienia tytułu Mistrza Polski,
Ponadto organ dyscyplinarny może wystąpić z wnioskiem do kompetentnych władz
o wykluczenie lub skreślenie z listy członków Związku.

ROZDZIAŁ III
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE.
§ 14.
1. W razie ujawnienia przewinienia podlegającego ukaraniu dyscyplinarnemu, właściwy
organ dyscyplinarny na wniosek Zarządu PZSS (odpowiednio Zarządu WZSS, lub
klubu sportowego, a także na wniosek kierownictwa zgrupowania, zawodów lub ekipy
wyjeżdżającej za granicę albo z własnej inicjatywy (z zachowaniem wymogu § 10. ust.
3. pkt. 4. i 5.), po wstępnym rozpatrzeniu wniosku wszczyna postępowanie
dyscyplinarne, bądź też wydaje orzeczenie o odmowie wszczęcia postępowania lub
o przekazaniu sprawy według właściwości.
2. Organ może uzależnić decyzję o wszczęciu postępowania od uzupełnienia materiałów
dowodowych. Uzupełnienie organ może zlecić kompetentnym komórkom
organizacyjnym, bądź wykonać go we własnym zakresie.
3. W razie podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania Organ dyscyplinarny obowiązany
jest dać możność złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień osobom
zainteresowanym, jeśli w aktach sprawy nie znajdują się materiały zawierające takie
wyjaśnienia.
§ 15.
1. Postępowanie dyscyplinarne należy wszczynać w terminie nie przekraczającym 14 dni
od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w § 14. lub od uzyskania przez organ
dyscyplinarny wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.
2. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upłynięciu 6 miesięcy od czasu
popełnienia przewinienia w kraju i 12 miesięcy od popełnienia przewinienia za granicą,
3. Decyzję w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podejmuje organ
dyscyplinarny właściwy do orzekania w sprawie danego przewinienia.
4. O postanowieniu wszczęcia postępowania oraz o odmowie jego wszczęcia z powodu
przedawnienia organ dyscyplinarny zawiadamia na piśmie zainteresowanych oraz
organ, który złożył wniosek o rozpatrzenie sprawy.
§ 16.
1. Organ dyscyplinarny orzeka w składzie 3 osób, w tym przewodniczącego zespołu
orzekającego i 2 jego członków z zastrzeżeniem § 4. Regulaminu. Skład zespołu
orzekającego w każdej sprawie określa przewodniczący organu dyscyplinarnego,
wyznaczając przewodniczącego zespołu i 2 jego członków.
2. Jeśli jako organ dyscyplinarny orzekają władze statutowe PZSS, WZSS,
stowarzyszenia lub klubu, decyzje dyscyplinarne podejmują one w składzie
przewidzianym we właściwym statucie dla prawomocności uchwał.
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§ 17.
1. Orzeczenie dyscyplinarne zapada zwyczajną większością głosów, przy równej liczbie
głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
2. W przypadkach wskazanych w § 16. ust.2 znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy właściwych statutów.
§ 18.
Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać:
1. Krótki opis ustalonego przewinienia, wskazanie dowodów uznanych za podstaw ę
orzeczenia i orzeczony wymiar kary - w przypadku wymierzenia kary upomnienia lub
nagany.
2. W przypadku wymierzenia kar surowszych, niż wskazane w ust.1. orzeczenie powinno
zawierać dodatkowo krótkie uzasadnienie zastosowanej kary i okres jej biegu.
§ 19.
1. Wszczynając postępowanie w sprawie przewinienia zagrożonego karą dyskwalifikacji
organ dyscyplinarny może wydać postanowienie o zawieszeniu obwinionego
w uprawnieniach do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Zawieszenie
w tym trybie nie jest karą dyscyplinarną.
2. Od postanowienia, o którym mowa w ust.1. obwinionemu przys ługuje odwołanie
w ciągu 7 dni do organu dyscyplinarnego, który wydał postanowienie. Organ ten
obowiązany jest rozpatrzyć sprawę zawieszenia ponownie.
3. W uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może uchylić postanowienie przed
zakończeniem postępowania wyjaśniającego.
4. W przypadku dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych zawieszenie,
o którym mowa w ust.1. następuje automatycznie z chwilą otrzymania przez organ
dyscyplinarny stosownej pisemnej informacji od Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA
i nie może być uchylone przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego bez
zgody tego organu.
5. Zarząd PZSS na wniosek Komisji może powołać zespół orzekający, w skład którego,
obok członków Komisji Dyscyplinarnej, której przewodniczący przewodniczy
posiedzeniom zespołu, może powołać także specjalistów z zakresu medycyny, prawa
sportowego i innych nie będących stałymi członkami tej Komisji. Zespół powołany w
opisany sposób stosuje odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

§ 20.

1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych i zespołów orzekających są protokołowane. Do
czasu uprawomocnienia się orzeczenia treść postępowań dyscyplinarnych, jest poufna
a zgodę na wgląd w dokumentację wydaje organ dyscyplinarny, prowadzący
postępowanie w sprawie.
2. Obwinionemu służy prawo wglądu do materiałów postępowania w każdej jego formie.
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§ 21.

1. Wszystkie organy dyscyplinarne obowiązane są przesłać niezwłocznie odpis
orzeczenia dyscyplinarnego do:
1) Ukaranego (wraz z pouczeniem o trybie odwoławczym), Zarządu stowarzyszenia
lub klubu, którego członkiem jest ukarany,
2) Zarządu właściwego WZSS
3) Komisji Dyscyplinarnej PZSS
4) rodziców lub opiekunów osoby ukaranej, jeśli nie ukończyła ona 18 lat.
Odpis orzeczenia do wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 przesyła się po uprawomocnieniu
orzeczenia.
2. stosownie do statusu organizacyjnego osoby ukaranej Komisja Dyscyplinarna PZSS
przesyła odpisy orzeczeń o ukaraniu dyscyplinarnym do:
•
wydziału szkolenia PZSS
• przewodniczącego Kolegium Sędziów
• Zarządu lub Prezesa PZSS.
§ 22.
1. Każdej osobie ukaranej dyscyplinarnie przysługuje, w terminie 14 dni od otrzymania
orzeczenia o ukaraniu, prawo wniesienia na piśmie odwołania od nałożonej kary do
organu dyscyplinarnego, będącego organem odwoławczym w trybie §12. Regulaminu
od rozstrzygnięć organu, który wydał orzeczenie w I instancji; odwołanie składa się za
pośrednictwem organu I instancji.
2. Organ dyscyplinarny I instancji, do którego wpłynie odwołanie, o którym mowa w ust.1.,
obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przekazać
odwołanie wraz ze wszystkimi materiałami sprawy właściwemu organowi
dyscyplinarnemu II instancji.
§ 23.
1. Organ dyscyplinarny II instancji rozpatruje sprawę i wydaje orzeczenie, które
uzasadnia na piśmie.
2. Organ dyscyplinarny II instancji może, w razie wątpliwości co do kompletności
zebranego przez organ I instancji materiału dowodowego, zażądać dodatkowych
materiałów, bądź wyjaśnień od wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprawie.
3. Organ dyscyplinarny II instancji przesyła orzeczenie kończące postępowanie
• ukaranemu,
• organowi I instancji,
• wszystkim powiadomionym w trybie § 21. o ukaraniu obwinionego przez organ
I instancji.
§ 24.
1. Orzeczenia kar kończące postępowanie dyscyplinarne w PZSS:
• wykluczenia ze Związku,
• dyskwalifikacji dożywotniej,
• pozbawienia tytułu Mistrza Polski,
• wykluczenia z kadry narodowej,
mogą być zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim
Komitecie Olimpijskim.
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2. Skargę składa ukarany na piśmie, za pośrednictwem tego organu dyscyplinarnego,
którego orzeczenia zakończyło postępowanie dyscyplinarne w PZSS.
3. Organ, o którym mowa w ust.1. przekazuje niezwłocznie skargę wraz z materiałami
sprawy oraz własną opinią do Trybunału.
4. Podstawą skargi, o której mowa w punkcie 2. może być w szczególności wydanie w
trybie wewnątrzzwiązkowym decyzji z naruszeniem przepisów prawa lub regulaminu
sportowego, a także gdy strona pozbawiona została w tym trybie prawa do obrony.
ROZDZIAŁ IV
ZAWIESZENIA, UCHYLENIA ORAZ ZATARCIE KAR DYSCYPLINARNYCH.
§ 25.
1. Organ dyscyplinarny ma prawo, jeśli wskazują na to względy wychowawcze, zawiesić
wykonanie w całości orzeczonej przez siebie kary dyskwalifikacji na czas od 3 miesięcy
do lat 2, jednak na czas nie krótszy od czasu obowiązywania wymierzonej kary.
2. Jeśli w okresie zawieszenia kary ukarany popełni nowe przewinienie dyscyplinarne
albo zachowanie jego jest naganne, organ który kar ę zawiesił, zarządza jej wykonanie.
Popełnione w czasie zawieszenia wykroczenie podlega niezależnie od tego
odrębnemu postępowaniu dyscyplinarnemu.
§ 26.

1. Osobę, której wymierzono karę dyskwalifikacji na okres od 6 miesięcy do lat 4 organ
dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie może po odbyciu co najmniej
połowy kary, zwolnić warunkowo z odbywania jej pozostałej części, jeśli tryb życia oraz
zachowania ukaranej osoby w czasie odbywania kary pozwalają przypuszczać, że nie
popełni ona nowego przewinienia.
2. Przepisy ust.1 mogą być zastosowane odpowiednio do osób, którym wymierzono karę
dyskwalifikacji dożywotniej po odbyciu przez nie co najmniej 4 lat dyskwalifikacji.
§ 27.
1. Każde prawomocne orzeczenie dyscyplinarne Komisji Dyscyplinarnej PZSS może być
uchylone z ważnych powodów w trybie nadzoru przez właściwe władze.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1. organami właściwymi do ponownego
rozpatrzenia sprawy są organy dyscyplinarne, które orzekały w danej sprawie w
I instancji,; przepisy o instancyjności postępowania stosuje się odpowiednio.
3. Osobom ukaranym dyscyplinarnie, które w ciągu 3 lat od odbycia kary nie popełnią
przewinienia, skreśla się karę i uważa ją za zatartą.
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE.
§ 28.
W przypadku przeniesienia osoby ukaranej dyscyplinarnie do innego klubu lub
stowarzyszenia, zarząd klubu lub stowarzyszenia, którego ukarana osoba była członkiem,
jest obowiązany poinformować o karze, nowy klub lub stowarzyszenie, właściwy
terytorialnie WZSS, oraz Wydział szkolenia PZSS.
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§ 29.
Osoby ukarane dyskwalifikacją nie mogą w okresie biegu kary zmienić barw klubu chyba,
że w orzeczeniu organu dyscyplinarnego postanowiono inaczej.
§ 30.
Klub nie może nałożyć kary dyscyplinarnej na swego członka lub inną osobę
reprezentującą barwy klubu po złożeniu przez nich prośby o zwolnienie lub skreślenie oraz
po przedstawieniu wniosku o zwolnienie okresowe.
W przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności nałożenia w takiej sytuacji kary
decyzję podejmuje: Komisja Dyscyplinarna PZSS. Od decyzji tej przysługuje odpowiednio
odwołanie do organu dyscyplinarnego II instancji.
§ 31.
Orzekając karę dyskwalifikacji okresowej organ dyscyplinarny postanawia, czy ukarany
może uczestniczyć w akcji szkoleniowej.
§ 32.
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej informuje na bieżąco Prezesa i Prezydium
Zarządu PZSS o wymierzaniu kar dyscyplinarnych, i o przebiegu postępowania
dyscyplinarnego w sprawach nagłośnionych w środkach masowego przekazu oraz
obecnych w opinii publicznej.
§ 33.
Na członków organów dyscyplinarnych należy powoływać osoby cieszące się zaufaniem
środowiska sportu strzeleckiego zapoznanych zaznajomionych z problematyk ą prawa
sportowego, zagadnieniami wychowawczymi oraz należycie znających przepisy i
specyfikę sportu strzeleckiego.
§ 34.
1. Rejestr kar dyscyplinarnych prowadzi - odpowiednio do kompetencji - biuro PZSS
i biura WZSS, - nadzór nad rejestrem w PZSS sprawuje Komisja Dyscyplinarna PZSS.
2. Rejestry prowadzone w WZSS, powinny zawierać wykazy wszystkich ukaranych osób
i organizacji z województwa objętego właściwością WZSS, bez względu na to, jaki
organ dyscyplinarny wymierzył karę.
§ 35.
1. Organem uprawnionym do wykładni przepisów Regulaminu jest Zarząd PZSS, który
robi to w trybie uchwały.
2. Uchwałę, o której mowa w ust.1. Zarząd podejmuje na wniosek organów
dyscyplinarnych PZSS, lub z inicjatywy członka zarządu.
§ 36.
1. Niniejszy Regulamin Dyscyplinarny PZSS został uchwalony przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS w dniu 30.06.2018.
2. Z dniem wskazanym w ust.1. tracą moc poprzednio obowiązujące przepisy
dyscyplinarne PZSS.
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