1
Załącznik do Uchwały nr 8
Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
z dnia 12 grudnia 2015 r.

REGULAMIN DYSCYPLINARNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW (PZSPZ)
Uchwalony na Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Delegatów PZSPZ
12 grudnia 2015 roku
Ze zmianą na Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów PZSPZ
02 września 2018 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Przepisy regulaminu stosuje się wobec: członków Związku, klubów sportowych
odbywających staż kandydacki, zawodników, sędziów, instruktorów, trenerów, osób
pełniących funkcje w statutowych władzach Związku i komisjach specjalistycznych,
innych działaczy, organizatorów imprez oraz innych osób biorących udział we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają
odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2. Wymienione w pkt.1 podmioty są zobowiązane do przestrzegania przepisów Statutu
PZSPZ, Regulaminu Dyscyplinarnego oraz innych przepisów, regulaminów i uchwał
wewnętrznych Związku, zarządzeń, a także stosownych przepisów państwowych i
międzynarodowych. W szczególności, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o sporcie,
Polskich Przepisów Antydopingowych.
3. Za nieprzestrzeganie przepisów wymienionych w pkt.2 oraz naruszenie zasad fair
play we współzawodnictwie sportowym, oraz nieprzestrzeganie norm etycznych,
podmioty wymienione w pkt.1 mogą ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.
4. Za niepodporządkowanie się decyzjom statutowych władz związku lub ich agend
umocowanych na podstawie przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego, podmioty
wymienione w pkt.1 mogą ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.
5. Odpowiedzialność karna nie wyklucza odpowiedzialności statutowej.
§2
Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:
1. Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa, która orzeka jako organ pierwszej
instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych do
właściwości innego organu;
2.
Najwyższa Komisja Odwoławcza, która orzeka, jako organ odwoławczy od
orzeczeń Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej;
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3.
Zarząd Związku, który orzeka jako organ pierwszej instancji w sprawach o
wykluczenie członka ze Związku;
4.
Krajowy Zjazd Delegatów, który orzeka jako organ odwoławczy od
orzeczeń
Zarządu w sprawach o wykluczenie członka ze Związku;
5.
Podmiot zewnętrzny upoważniony przez Krajowy Zjazd Delegatów do
realizowania postępowań dyscyplinarnych w imieniu Polskiego Związku Sportu
Psich Zaprzęgów w zakresie naruszenia Polskich Przepisów
Antydopingowych (co nie wyklucza dodatkowego postępowania dyscyplinarnego
przeprowadzonego przez Komisję Dyscyplinarno- Arbitrażową)
§3
Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa
1. Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa składa się z 3 członków wybieranych na
Krajowym Zjeździe Delegatów.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Przewodniczącego.
3. Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa orzeka w sprawach dotyczących osób i organów
wymienionych w §1 pkt. 1.
4. W zakresie naruszenia Polskich Przepisów Antydopingowych, Komisja
Dyscyplinarno-Arbitrażowa przekazuje sprawę do orzeczenia zewnętrznemu
podmiotowi upoważnionemu przez Krajowy Zjazd Delegatów.
5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej
nowym jej członkiem zostaje osoba, która uzyskała w wyborach najwyższą liczbę
głosów a nie została wybrana. Jeżeli nie istnieje ta możliwość, Komisja ma prawo
dokooptować do swojego składu nowe osoby, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej
liczby członków Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej pochodzących z wyboru.
6. Komisja ma 30 dni na uzupełnienie składu.
§4
Najwyższa Komisja Odwoławcza
1. Najwyższa Komisja Odwoławcza składa się z trzech osób wybieranych na Krajowym
Zjeździe Delegatów.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Przewodniczącego.
3. Najwyższa Komisja Odwoławcza jest organem odwoławczym od orzeczeń Komisji
Dyscyplinarno-Arbitrażowej.
4. Najwyższa Komisja Odwoławcza na wniosek Zarządu może pełnić rolę stałego sądu
polubownego.
5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Najwyższej Komisji Odwoławczej nowym
jej członkiem zostaje osoba, która uzyskała w wyborach najwyższą liczbę głosów a nie
została wybrana. Jeżeli nie istnieje ta możliwość, ma prawo dokooptować do swojego
składu nowe osoby, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Najwyższej
Komisji Odwoławczej pochodzących z wyboru.

6. Komisja ma 30 dni na uzupełnienie składu.
Rozdział II
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Kary i zasady ich stosowania
§5
1. Kary dyscyplinarne wymierzają statutowe organy dyscyplinarne PZSPZ, z wyjątkiem
spraw związanych z naruszeniem Polskich Przepisów Antydopingowych – w tych
sprawach kary wymierza zewnętrzny podmiot upoważniony przez Krajowy Zjazd
Delegatów.
2. Obok kary zasadniczej może być orzeczona kara dodatkowa.
3. W razie zbiegu przewinień dyscyplinarnych orzeka się karę łączną
§6
1. Organy dyscyplinarne PZSPZ mogą wymierzać następujące kary zasadnicze:
a.

upomnienie

b.

nagana

c.
czasowe lub bezterminowe pozbawienie praw przysługujących
obwinionemu według statutu PZSPZ lub innych przepisów wewnątrz
związkowych.
d.

karę pieniężną

2. Organy dyscyplinarne PZSPZ mogą wymierzać następujące kary dodatkowe:
a.

czasowe pozbawienie praw przysługujących obwinionemu według statutu
PZSPZ lub innych przepisów wewnątrz związkowych.

b.

karę pieniężną
§7

1. Kary ograniczenia praw wymienione w § 6 mogą być wymierzane bezterminowo lub
na określony czas poprzez
a.

dyskwalifikacje na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy lub dożywotnio

b.
wykluczenie z kadry narodowej ,reprezentacji Polski, reprezentacji
Związku
c.
pozbawienie tytułu mistrza lub wicemistrza kraju, zdobywcy Pucharu
Polski
d.
zakaz rozgrywania zawodów, organizowania zawodów i innych imprez o
charakterze pokazów, szkoleń i zgrupowań przez okres od sześciu miesięcy
do 2 lat
e.

zakaz startów zagranicznych przez okres od 5 miesięcy do 2 lat

f.

zakaz pełnienia określonych funkcji w PZSPZ od 1 roku do 4 lat.

g.
zakaz startu w zawodach organizowanych w ramach struktur PZSPZ przez
okres od 3 miesięcy do 2 lat
h.
za naruszenie przepisów antydopingowych – kary orzeka podmiot
zewnętrzny upoważniony przez Krajowy Zjazd Delegatów zgodnie z Polskimi
Przepisami
Antydopingowymi oraz współpracujący z WADA (World AntiDoping
Agency)
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2. Kara pieniężna może być orzeczona w wysokości od 100 zł do 500 zł, płatna na
konto PZSPZ w terminie 14 dni liczone od uprawomocnienia
§8
1. Prawomocnie nałożona kara może być darowana w całości lub częściowo przez organ
który ją nałożył, jeżeli przemawia za tym postawa ukaranego.
2. Uprawnionym do wnioskowania o darowanie kary jest ukarany.
§9
1. Wobec podmiotów wymienionych w § 1 pkt.1 Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa
może zastosować środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach im
przysługujących z mocy statutu PZSPZ lub innych przepisów
wewnątrzzwiązkowych.
2. Środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia stosuje się w przypadkach nie
cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego dobro sportu.
3. Na postanowienie o zawieszeniu przysługuje zażalenie do Najwyższej komisji
Odwoławczej.
4. Zawieszenie nie może być dłuższe niż trzy miesiące.
5. Organ dyscyplinarny może uchylić zawieszenie jeżeli uzna, że ustały przyczyny jego
stosowania.

6. Bieg kary rozpoczyna się od prawomocnego jej orzeczenia.

Rozdział III
Zasady postępowania dyscyplinarnego
§10

1. W przypadku uzyskania informacji, że zachodzi uzasadnione podejrzenie

popełnienia przewinienia, Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa niezwłocznie
wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Postępowanie wszczyna się postanowieniem
o rozpoczęciu postępowania. Postanowienie zostaje dostarczone obwinionemu i
pokrzywdzonemu – o ile występuje w sprawie

2. W zakresie naruszenia Polskich Przepisów Antydopingowych Komisja
Dyscyplinarno-Arbitrażowa przekazuje postępowanie dyscyplinarne zewnętrznemu
podmiotowi upoważnionemu przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. W trakcie postępowania przeprowadza się dowody z dokumentów, wyjaśnień
obwinionego, przesłuchania świadków i pokrzywdzonych, opinii biegłych, oględzin i
innych środków dowodowych.
4. Strony postępowania i świadkowie wzywani są do stawiennictwa lub udzielenia
wyjaśnień drogą listową. Za zgodą Przewodniczącego Komisji dopuszcza się
udzielanie wyjaśnień przez strony postępowania i świadków przy pomocy poczty
elektronicznej.
5. Wobec świadka który nie stawia się na wezwanie lub nie udziela wyjaśnień Komisja
może zastosować karę porządkową. Kara nie może być wyższa niż 200 zł.
6. Obwiniony i pokrzywdzony mogą składać wnioski dowodowe
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7. Po zapoznaniu się z dowodami, wyjaśnieniami, zeznaniami i opiniami, Komisja
Dyscyplinarno-Arbitrażowa ustala stopień i okoliczności przewinienia i wydaje
orzeczenie rozstrzygające sprawę w pierwszej instancji.
8. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej mogą odbywać się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
9. Postępowanie dyscyplinarne powinno zakończyć się nie później niż 3 miesiące licząc
od daty ujawnienia przewinienia.
10. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem musi być dostarczone w formie pisemnej
obwinionemu, poszkodowanemu, wnioskującemu o ukaranie oraz do Zarządu
PZSPZ. Obwiniony musi być poinformowany o prawie odwołania w określonym
trybie i terminie.

11. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej zapadają zwykłą większością
głosów. Żaden z członków nie może wstrzymać się od głosu.
§11

1. Do odwołań od orzeczeń w zakresie naruszenia przepisów antydopingowych stosuje
się procedurę określoną przez Polskie Przepisy Antydopingowe.
§12
1. Odwołanie od decyzji I instancji organów dyscyplinarnych PZSPZ winno być
złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu dyscyplinarnego pierwszej instancji.
3. Po upływie terminu odwołania nie będzie ono rozpatrywane i decyzja staje się
prawomocna
4. Do odwołania należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty odwoławczej
5. Opłata odwoławcza wynosi w stosunku do osób fizycznych 100 zł, zaś od jednostek
organizacyjnych 200 zł, płatne na konto PZSPZ, która nie zostanie zwrócona w
przypadku odrzucenia odwołania.
§13
1. Odwołania do Najwyższej Komisji Odwoławczej składane są za pośrednictwem
organu pierwszej instancji .
2. Organ pierwszej instancji przekazuje odwołanie, w terminie 7 dni od daty
otrzymania, wraz z kompletem dokumentów i informacją o zachowaniu terminu oraz
dowodem uiszczenia opłaty odwoławczej.
3. Postępowanie odwoławcze rozpoczyna się postanowieniem przewodniczącego
Komisji o wszczęciu postępowania.
4. Najwyższa Komisja Odwoławcza orzeka o utrzymaniu w mocy lub zmianie
zaskarżonego orzeczenia w całości lub części.
5. Najwyższa Komisja Odwoławcza może uchylić zaskarżone orzeczenie i może
przekazać do ponownego rozpatrzenia.
6. Organ odwoławczy może dokonać ponownego przesłuchania obwinionego,
pokrzywdzonego i świadków.
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7. Postępowanie odwoławcze winno się zakończyć w terminie 2 miesięcy od daty
wpłynięcia odwołania.
8. Najwyższa Komisja Odwoławcza orzeka zwykłą większością głosów. Żaden z
członków nie może wstrzymać się od głosu.
9. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
10. Orzeczenie Najwyższa Komisja Odwoławcza doręcza zainteresowanym stronom.
11. Decyzja Najwyższej Komisji Odwoławczej jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

Rozdział IV
Przepisy końcowe
§14
1. Orzeczenia kończące postępowanie w pierwszej i drugiej instancji oraz orzeczenia w
zakresie naruszenia Polskich Przepisów Antydopingowych wydane przez zewnętrzny
podmiot upoważniony przez Krajowy Zjazd Delegatów przekazywane są do
wiadomości i stosowania zarządowi PZSPZ oraz w sprawach szczególnych do
Prezydium Kolegium Sędziów.
2. Siedzibą Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej i Najwyższej Komisji Odwoławczej
jest siedziba Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów.
3. Pełną obsługę organów dyscyplinarnych zapewni biuro PZSPZ

4. Wydatki organów dyscyplinarnych pokrywa się z budżetu PZSPZ
§15
1. Zarząd PZSPZ określa uprawnienia dyscyplinarne komisji sędziowskich na zawodach
sportowych w odpowiednich przepisach PZSPZ
2. Zarząd PZSPZ uchwala w stosownych regulaminach uprawnienia dyscyplinarne
kierowników i trenerów w trakcie zgrupowań sportowych i konsultacji
szkoleniowych organizowanych przez PZSPZ
3. Zarząd PZSPZ uchwala w stosownych regulaminach uprawnienia dyscyplinarne
szefów i trenerów oficjalnych ekip startujących na zawodach międzynarodowych w
kraju i zagranicą.
4. Zarząd PZSPZ jest uprawniony do stosowania wobec zawodników – członków kadry
narodowej - czasowego zawieszenia członkostwa w kadrze, reprezentacji Polski i
reprezentacji Związku z powodów dyscyplinarnych, na okres do rozpatrzenia sprawy
przez organ dyscyplinarny pierwszej instancji.
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§16
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.
2. Prawo interpretacji przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne przysługuje
Najwyższej Komisji Odwoławczej.
3. Orzeczenia kar:
a.

pozbawienia tytułu Mistrza Kraju lub zdobywcy Pucharu Polski,

b.

wykluczenia z kadry narodowej,

c.

wykluczenia lub skreślenia ze Związku,

d.

dyskwalifikacji dożywotniej lub czasowej

e.

zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych

f.

wykluczenia lub skreślenia zawodnika, sędziego, działacza sportowego ze
związku, klubu

podlegają również zaskarżeniu do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy
Polskim Komitecie Olimpijskim po wyczerpania środków odwoławczych PZSPZ
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów
PZSPZ.

