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REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU 

Zatwierdzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

nr 19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

   

§ 1 Zakres zastosowania 

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady postępowania dyscyplinarnego 

obowiązującego w Polskim Związku Biathlonu (dalej: PZBiath). Regulamin ustala 

zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb 

postepowań oraz właściwe organy dyscyplinarne orzekające w sprawach przewinień 

dyscyplinarnych.  

2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają: 

a) zawodnicy, 

b) trenerzy i instruktorzy, 

c) sędziowie, 

d) działacze, członkowie i osoby wchodzące w skład organów PZBiath, klubów 

sportowych lub innych podmiotów działających w strukturze PZBiath, 

e) kibice, o ile regulamin tak stanowi. 

3. Regulamin znajduje zastosowanie z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń 

wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego krajowego  

i międzynarodowego, a także ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązujących 

PZBiath regulacji przyjmowanych lub stosowanych przez Międzynarodową Unię 

Biathlonu (IBU), Polski Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski bądź 

przez inne organizacje zrzeszające PZBiath lub współpracujące z PZBiath. 

4. W szczególności w zakresie ust. 3 powyżej, PZBiath uznaje wprost i respektuje reguły 

dyscyplinarne dotyczące dopingu w sporcie, które są stanowione lub stosowane przez 

Polską Agencję Antydopingową POLADA oraz Międzynarodową Agencję Dopingową 

WADA, jak również uznaje i respektuje wyłączne uprawnienie do realizacji 

stanowionych przez te podmioty reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, 

uznając przy tym właściwość POLADA i WADA do rozstrzygania w sprawach dopingu 

w sporcie. Tym samym Regulamin niniejszy do spraw związanych z dopingiem               
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w sporcie może znajdować zastosowanie tylko w takim zakresie, jaki nie narusza 

wskazanych wyżej regulacji ani właściwości POLADA i WADA. 

§ 2 Przewinienia dyscyplinarne 

1. Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie, przez jedną z osób wskazanych               

w § 1 ust. 2 powyżej, postanowień Statutu PZBiath, regulacji uchwalanych przez organy 

PZBiath, decyzji organów PZBiath lub innych przepisów stosowanych przez PZBiath, 

 a określających zasady współzawodnictwa sportowego, szkolenie w dyscyplinie 

biathlonu, jak również naruszenie postanowień umowy- kontraktu o profesjonalne 

uprawianie sportu w dyscyplinie biathlon lub innych umów zawieranych z PZBiath, które 

obowiązują taką osobę. Przewinieniem dyscyplinarnym jest przy tym tylko takie 

naruszenie, które bezpośrednio wpływa na współzawodnictwo sportowe organizowane 

przez PZBiath lub przy udziale PZBiath, w tym na przygotowania do takiego 

współzawodnictwa lub też postawa nie licująca ze standardami wyznaczanymi przez 

PZBiath, co również oznacza zachowanie, które powszechnie, w sferze publicznej może 

być uznawane za pogardliwe, nieetyczne, wulgarne, niesportowe, jak również inne 

którego efektem może być negatywny wizerunek PZBiath. 

2. W szczególności przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie regulacji                     

dot. bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią i postanowień Kodeksu Etycznego 

PZBiath, ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń zasady fair play, niesportowego 

zachowania oraz naruszeń zakazów dotyczących dyskryminacji i korupcji w sporcie, w 

tym ustawiania zawodów sportowych. 

3. Przewinienie dyscyplinarne popełnione może zostać zarówno umyślnie jak i nieumyślnie 

a polegać może na działaniu lub na powstrzymaniu się od działania wbrew obowiązkowi 

ciążącemu na osobie popełniającej przewinienie. Może zostać popełnione również przez 

osoby, które nie są pełnoletnie. 

§ 3 Kary dyscyplinarne 

1. W przypadku popełnienia przewinienia dyscyplinarnego organ orzekający I instancji, 

może wymierzyć osobie popełniającej przewinienie następującą zasadniczą karę 

dyscyplinarną: 

a) ostrzeżenie, 

b) upomnienie, 
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c) nagana, 

d) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 

e) dyskwalifikacja okresowa, 

f) dyskwalifikacja dożywotnia, 

g) skreślenie z listy sędziów, 

h) wykluczenie ze związku. 

2. Oprócz wymierzenia kary zasadniczej, możliwe jest wymierzenie łącznie z nią kary 

dodatkowej. Karami dodatkowymi są: 

a) wykluczenie na czas określony lub stały z kadry narodowej, 

b) zakaz reprezentowania PZBiath na imprezach międzynarodowych, 

c) pozbawienie zawodnika lub klubu tytułów mistrzowskich, medali lub innych 

podobnych wyróżnień, 

d) zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w komórkach 

organizacyjnych PZBiath lub członków PZBiath, 

e) ogłoszenie orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym w biuletynach związku, 

f) kara pieniężna. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 lit. f) wymierza się w wysokości od 100,00 zł       

do wysokości 2500,00 zł na osoby fizyczne oraz od 200,00 zł do 5000,00 zł na kluby.     

Za kary nałożone na ich zawodników, działaczy i innych członków kluby odpowiadają 

solidarnie. W przypadku osób fizycznych kara pieniężna nałożona może zostać wyłącznie 

na osobę pełnoletnią. 

4. Kara dyskwalifikacji orzeczona może zostać wobec zawodników, trenerów, instruktorów 

i sędziów, przy czym w przypadku sędziego, instruktora lub trenera wykonanie kary 

dyskwalifikacji polega na czasowym zakazie pełnienia przez osobę popełniającą 

przewinienia dyscyplinarne funkcji sędziego, instruktora lub trenera pełnionej przez taką 

osobę przed ukaraniem.  

5. Kary dyskwalifikacji, zawieszenia, wykluczenia z kadry narodowej, zakazu 

reprezentowania PZBiath na imprezach międzynarodowych i zakazu piastowania 

określonych funkcji sportowych lub społecznych wymierza się czasowo w miesiącach 

lub latach (lub ewentualnie poprzez wskazanie konkretnych imprez międzynarodowych 

w przypadku zakazu reprezentacji na nich), przy czym poza dyskwalifikacją dożywotnią 

okres rozważanych kar maksymalnie wynosić może 2 lata.  
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§ 4 Zasady karania 

1. Za jedno przewinienie dyscyplinarne można wymierzyć tylko jedną zasadniczą karę 

dyscyplinarną, ale jeden czyn może stanowić kilka przewinień dyscyplinarnych. 

2. W przypadku popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych może zostać orzeczona kara 

łączna. 

3. Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, wybierając przy tym taką 

karę, która najlepiej spełniać będzie cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma 

osiągnąć w stosunku do osoby popełniające przewinienie oraz w zakresie kształtowania 

postaw innych osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym. 

4. Organ orzekający dokonując wyboru kary uwzględnia w szczególności: 

a) ilość przewinień dyscyplinarnych popełnionych przez daną osobę w ramach czynu 

podlegającego ukaraniu i ewentualnych przewinień wcześniejszych, 

b) motywację i sposób zachowania się osoby popełniającej przewinienie 

dyscyplinarne, 

c) skutki popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, w tym jego wpływ na inne 

osoby i na przebieg współzawodnictwa sportowego lub przebieg przygotowań        

do współzawodnictwa. 

5. Kara dyskwalifikacji dożywotniej i wykluczenia ze związku orzekane są wyłącznie  

w przypadkach, gdy popełnione przewinienia dyscyplinarne mają rażący charakter. 

6. Kara dyskwalifikacji może być częściowo darowana, obniżona lub zawieszona tylko 

przez organ orzekający, który wydał orzeczenie i jedynie w przypadku łącznego 

spełnienia następujących warunków: 

a) ukarany odbył co najmniej połowę kary,  

b) w okresie dyskwalifikacji zachowanie ukaranego nie budziło zastrzeżeń. 

7. Zawieszona kara podlega dalszemu wykonaniu, gdy w okresie jej zawieszenia: 

a) popełnione zostanie nowe, podobne przewinienie dyscyplinarne,  

b) lub organ orzekający stwierdzi, że zachowanie ukaranego sprzeczne jest                

z zasadami etyki sportowej. 

8. Karom w niniejszym regulaminie podlega również ten kto czyni przygotowania               

do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, udziela pomocy, nakłania lub podżega              

do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 
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9. Osoby prawne mogą ponosić odpowiedzialność za swoich zawodników, trenerów, 

działaczy, instruktorów, członków sztabu szkoleniowego i medycznego, kibiców             

na zasadach ryzyka. 

§ 5 Organy dyscyplinarne 

1. Organami dyscyplinarnymi są: 

a) Rzecznik dyscyplinarny; 

b) Komisja dyscyplinarna, jako organ orzekający I instancji; 

c) Komisja odwoławcza ds. dyscyplinarnych, jako organ orzekający II instancji; 

2. Możliwe jest dokonanie wyboru większej liczby rzeczników dyscyplinarnych niż jeden, 

przy czym rzecznicy dyscyplinarni działają jednoosobowo. 

3. Organy orzekające składają się z 3 członków, przy czym w poszczególnych sprawach 

orzeczenia wydają co najmniej 2 członkowie takiego organu działający łącznie.  

W pierwszej instancji orzeczenia wydaje organ orzekający w składzie 2 osobowym.  

W drugiej instancji orzeczenia wydaje organ orzekający w składzie 3 osobowym 

tj. pełnym. Ponadto składy orzekające każdorazowo zobligowane są do wybrania spośród 

siebie w drodze losowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza – dla 

pełnego składu, a dla składu 2 osobowego przewodniczącego i sekretarza. 

4. Organy dyscyplinarne i ich poszczególni członkowie wybierani są przez Komisje 

Rewizyjną PZBiath. 

5. Jeżeli w uchwale powołującej członka organu dyscyplinarnego nie wskazano okresu na 

jaki następuje powołanie, albo też odwołanie miałoby nastąpić przed upływem takiego 

wskazanego okresu, wówczas odwołanie członka organu dyscyplinarnego nastąpić może 

z dowolnych przyczyn, ale wyłącznie uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów 

PZBiath.  

6. W razie złożenia rezygnacji przez członka organu dyscyplinarnego, Komisja Rewizyjna 

PZBiath po powzięciu informacji o tym fakcie dokonuje wyboru nowego członka            

w miejsce ustępującego. 

7. Członkiem organu dyscyplinarnego może być wyłącznie osoba posiadająca umiejętności, 

wiedzę i doświadczenie niezbędne do dokonywania rzetelnej oceny dowodów i orzekania 

o odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

8. Członkowie organów dyscyplinarnych nie mogą: 

a) podlegać służbowo Zarządowi PZBiath,  



6 

 

b) ponosić odpowiedzialności bezpośrednio przed Zarządem PZBiath związanej        

z jakimikolwiek pełnionymi przez nich funkcjami, czy prowadzoną działalnością,  

c) być związani z członkami Zarządu PZBiath małżeństwem, przysposobieniem, 

opieką, kuratelą albo pokrewieństwem do drugiego stopnia lub powinowactwem 

do drugiego stopnia. 

9. Członek organu dyscyplinarnego w przypadku stwierdzenia, że występuje jakakolwiek 

uzasadniona przeszkoda przed prawidłowym wykonywaniem przez niego obowiązków 

zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Komisji Rewizyjnej PZBiath oraz 

Zarządu PZBiath i do wstrzymania się z wykonywaniem takich obowiązków. 

10. W przypadku stwierdzenia występowania konfliktu interesów z uwagi na relacje członka 

organu dyscyplinarnego z osobą, której odpowiedzialności dotyczy postępowanie 

dyscyplinarne lub też innej sytuacji mogącej powodować brak bezstronności członka 

organu dyscyplinarnego – członek organu dyscyplinarnego podlega wyłączeniu  

z uczestnictwa w postępowaniu z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek osoby 

trzeciej. Wnioski osoby trzeciej rozpatrywane są przez Komisję Rewizyjną PZBiath,  

a decyzja w tym zakresie wymaga uzasadnienia i przedstawiana jest do wiadomości 

Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBiath na najbliższym posiedzeniu tego organu.  

11. W razie wątpliwości, pozostawanie członka organu dyscyplinarnego z osobą, której 

odpowiedzialności dotyczy postępowanie, w relacjach takich jak wskazane                       

w ust. 8 lit a)-c) powyżej, uzasadnia podejrzenie o braku bezstronności. 

12. W ramach realizacji obowiązków spoczywających na organach dyscyplinarnych mogą 

one korzystać z obsługi administracyjno-biurowej PZBiath. 

§ 6 Postępowanie dyscyplinarne 

1. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. 

2. Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest przez rzecznika dyscyplinarnego                

na wniosek osoby pokrzywdzonej w skutek przewinienia dyscyplinarnego lub jest 

wszczynane z urzędu, w razie uzyskania przez rzecznika dyscyplinarnego informacji 

uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia. 

3. Zadaniem rzecznika dyscyplinarnego jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego, 

zgromadzenie materiału dowodowego dot. przewinienia lub przewinień dyscyplinarnych 

danej osoby i przedstawienie takiego materiału organowi orzekającemu I instancji        

wraz ze swoim pisemnym stanowiskiem dotyczącym sprawy. 
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4. Stanowisko rzecznika dyscyplinarnego powinno zawierać co najmniej szczegółowy opis 

czynu, którego dotyczy postępowanie, wskazanie zarzucanych przewinień 

dyscyplinarnych, wymienienie materiału dowodowego przedstawianego wraz z pismem 

oraz zawierać powinno wnioskowaną karę dyscyplinarną lub wniosek o umorzenie 

postępowania w sprawie razem z uzasadnieniem wniosku. 

5. Pismo zawierające stanowisko rzecznika dyscyplinarnego przekazywane jest organowi 

orzekającemu I instancji a jego odpis wręczany jest osobiście lub przesyłany                  

(za potwierdzeniem odbioru) osobie, której odpowiedzialności dotyczy postępowanie 

dyscyplinarne, wraz z pouczeniem, że może ona zapoznać się z materiałem dowodowym 

w sprawie, zgłosić dodatkowe wnioski dowodowe oraz przedstawić swoje stanowisko  

w sprawie przed rozstrzygnięciem sprawy przez organ orzekający.  

6. Odpisy pisma zawierającego stanowisko rzecznika dyscyplinarnego oraz odpisy 

wydanych orzeczeń dyscyplinarnych przekazywane są również do wiadomości Zarządu 

PZBiath. 

7. Od momentu przekazania stanowiska rzecznika dyscyplinarnego organowi orzekającemu 

I instancji osoba, której odpowiedzialności dotyczy postępowanie, ma prawo 

zapoznawania się z materiałem dowodowym w sprawie. Przed tym momentem, rzecznik 

dyscyplinarny nie jest zobowiązany do umożliwiania wglądu do akt sprawy, czy             

do informowania takiej osoby o fakcie prowadzenia postępowania w jej sprawie, przy 

czym może to uczynić, w szczególności jeśli takie działanie ma na celu uzyskanie 

wyjaśnień osoby obwinionej przed przedstawieniem swojego stanowiska organowi 

orzekającemu I instancji. 

8. Osoby wymienione w § 1 pkt 2 Regulaminu, inne niż osoba wobec której aktualnie 

prowadzone jest dane postępowanie dyscyplinarne, zobowiązane są na żądanie rzecznika 

dyscyplinarnego do udzielania mu posiadanych przez nie informacji i udostępniania 

dokumentów (do wglądu i celem sporządzenia kopii), dotyczących prowadzonego 

postępowania dyscyplinarnego. 

9. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy przeprowadzenie postępowania 

dyscyplinarnego nie jest możliwe od razu po popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego 

lub wymaga dłuższego okresu czasu, organ orzekający na uzasadniony wniosek rzecznika 

dyscyplinarnego może zastosować środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia  

w prawach zawodnika, trenera, instruktora lub sędziego na okres nie dłuższy niż               

3 miesiące. 
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10. Środek zapobiegawczy obowiązuje w okresie wskazanym w postanowieniu o jego 

zastosowaniu, jednakże nie dłużej niż do dnia wymierzenia kary dyscyplinarnej,              

w związku z przewinieniem dyscyplinarnym którego dotyczył. Środek tai może zostać 

uchylony w każdym czasie przez organ orzekający. W przypadku wymierzenia kary 

dyskwalifikacji czasowej okres stosowania środka zapobiegawczego zalicza się na poczet 

orzeczonej kary. 

11. Po otrzymaniu stanowiska rzecznika dyscyplinarnego a przed wydaniem rozstrzygnięcia 

w sprawie organ orzekający I instancji zobowiązany jest do wysłuchania osoby, której 

odpowiedzialności dotyczy postępowanie. W wysłuchanie osoby na posiedzeniu            

jak i całość postępowania ma charakter kontradyktoryjny.  

12. Organy dyscyplinarne mogą prowadzić postepowanie w sposób jawny lub z wyłączeniem 

jawności, decydując w tym względzie samodzielnie.  

13. Przed wydaniem rozstrzygnięcia organy orzekające mogą z własnej inicjatywy lub na 

wniosek osoby obwinionej zobowiązać rzecznika dyscyplinarnego do uzupełnienia 

materiału dowodowego o konkretne dowody. 

14. Przed rozstrzygnięciem sprawy przez organ orzekający obwiniony może składać 

wyjaśnienia w sprawie ustnie lub na piśmie. Obwinionemu przysługuje również prawo 

zgłaszania wniosków dowodowych oraz wglądu do akt sprawy i sporządzania ich kopii. 

15. Rozpatrując sprawę organ orzekający I instancji może: 

a) umorzyć postępowanie dyscyplinarne, stwierdzając brak przedstawienia dowodów 

świadczących o popełnieniu czynu lub stwierdzając, że czyn obwinionego nie stanowił 

przewinienia dyscyplinarnego; 

b) odstąpić od wymierzenia kary, 

c) wymierzyć karę dyscyplinarną. 

16. Orzeczenia organów orzekających zapadają po przeprowadzeniu narady oraz głosowania, 

które mają charakter tajny. W przypadku, gdy wyniki głosowania nie rozstrzygają  

o wyniku sprawy – decydujący głos ma przewodniczący składu orzekającego 

17. Orzeczenie organu I instancji ogłasza się obwinionemu wraz z uzasadnieniem a następnie 

w terminie 30 dni od ogłoszenia sporządza się je w formie pisemnej i doręcza 

obwinionemu osobiście lub pisemnie za potwierdzeniem odbioru wraz z uzasadnieniem 

oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania. Ogłoszenia orzeczenia 

może dokonać jeden członek organu orzekającego. Orzeczenie w formie pisemnej 

powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 7 Postępowanie odwoławcze 

1. Od orzeczenia organu orzekającego I instancji obwinionemu przysługuje odwołanie          

do organu II instancji. 

2. Odwołanie wnosi się na piśmie do organu orzekającego II instancji za pośrednictwem 

organu orzekającego I instancji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej 

orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

3. Orzeczenie organu orzekającego I instancji staje się ostateczne w razie braku terminowego 

złożenia od niego odwołania. 

4. Do postępowania odwoławczego odpowiednio stosowane są postanowienia Regulaminu 

dotyczące postępowania przed organem orzekającym I instancji, z tym że orzeczenia 

wydane przez organ orzekający II instancji są ostateczne. 

5. Ostateczna decyzja wydana w postępowaniu dyscyplinarnym może zostać zaskarżona       

do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2019 roku. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem pomocniczo stosowane mogą być w sposób 

odpowiedni przepisy kodeksu postępowania karnego i przepisy ogólne kodeksu karnego. 

W szczególności odpowiednie zastosowanie przepisy te znajdują do kwestii doręczeń 

korespondencji. 

 


