
           Załącznik do uchwały  

        VIII  Zwyczajnego KZD PZKFiTS  

        z dnia 11 czerwca 2022 r.    

 

Regulamin  Dyscyplinarny 

Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego 
 

 

 

                                                                 Rozdział I 

               Część ogólna 

        

                                                                      §1 

Przepisy zawarte w niniejszym „Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Kulturystyki, 

Fitness i Trójboju Siłowego”, zwanego dalej „regulaminem”, dotyczą osób uczestniczących w 

działalności organizacji zrzeszonych w Polskim Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju 

Siłowego, a przede wszystkim zawodników, szkoleniowców i działaczy sportowych. 

 

                                                                      §2 

Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie regulują sposób postępowania w razie naruszenia 

przez osoby, o których mowa w § 1,  obowiązujących w Polskim Związku Kulturystyki, Fitness 

i Trójboju Siłowego  postanowień Statutu, regulaminów, a także innych przepisów prawa 

powszechnego obowiązującego w sporcie. 

  

                                                                      §3 

Naruszenie zasad wymienionych w § 2 stanowi wykroczenie dyscyplinarne w rozumieniu 

niniejszego regulaminu. 

 

                                                                      §4 

W szczególności wykroczeniem dyscyplinarnym jest: 

1. Zachowanie się zawodnika, który: 

a) narusza obowiązek udziału w zawodach objętych planem szkoleniowym, 

b) narusza obowiązujące postanowienia przepisów sportowych dotyczących zasad 

sportowej walki i szacunku dla rywali, 

c) sprowadza zagrożenie zdrowia lub życia uczestników zajęć sportowych, 

d) doprowadza do zniszczenia względnie zagrożenia sprzętu i urządzeń sportowych, 



e) dopuszcza się przestępstwa lub wykroczenia w rozumieniu prawa karnego, jeżeli 

czyn ten pozostaje w związku z obowiązkami zawodnika 

f) narusza Polskie Przepisy Antydopingowe, 

g) uczestniczy w zawodach nieposiadających akredytacji PZKFiTS, IFBB lub IPF. 

2. Zachowanie się działacza sportowego, który: 

a) bez uzasadnienia odmawia wykonywania obowiązków wynikających z 

przynależności do organizacji zrzeszonej w PZKFiTS, 

b) toleruje zachowanie zawodników stanowiące wykroczenie dyscyplinarne, 

c) nie wykazuje dbałości względnie własnym działaniem doprowadza do 

uszkodzenia lub zniszczenia mienia organizacji, 

d)  narusza podstawowe normy etyczne w stosunkach z zawodnikami i innymi 

osobami związanymi z działalnością sportową, 

e) dopuszcza się przestępstwa lub wykroczenia w rozumieniu prawa karnego w 

związku z wykonywaną funkcją działacza sportowego, 

f) narusza interes zawodników lub organizacji, jeżeli jego działanie pozostaje w 

związku z realizacją funkcji w PZKFiTS, 

g) narusza Polskie Przepisy Antydopingowe, 

h) uczestniczy w zawodach nieposiadających akredytacji PZKFiTS, IFBB lub IPF. 

3. Zachowanie innej osoby, która: 

a) narusza interes zawodników lub organizacji, jeżeli jej działanie pozostaje w 

związku z realizacja funkcji w PZKFiTS, 

b) narusza podstawowe normy etyczne w stosunku do zawodników. 

 

                      §5 

         

Do orzekania w sprawach o wykroczenie dyscyplinarne uprawniona jest Komisja 

Dyscyplinarna PZKFITS powołana przez Zarząd PZKFITS.  

 

                      §6 

Każdy obwiniony ma prawo do obrony. Obronę obwiniony może realizować osobiście lub przez 

ustanowionego pełnomocnika. 

 

 

 



                      §7 

Postępowanie dyscyplinarne jest jawne.  

                      §8 

 

Komisja Dyscyplinarna, może zarządzić prowadzenie postępowania przy drzwiach zamkniętych, 

jeżeli miałyby być badane sprawy dotyczące życia osobistego obwinionego. 

 

                      §9 

 

W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 

 

                      §10 

 

Zadaniem postępowania dyscyplinarnego jest przede wszystkim oddziaływanie wychowawcze 

na zawodników i działaczy. 

 

                 Rozdział II 

                            Rodzaje kar stosowanych w postępowaniu dyscyplinarnym 

 

                      §11 

1. Ustala się następujące rodzaje kar zasadniczych wobec zawodników: 

a) upomnienie 

b) nagana z wpisem do akt, 

c) czasowa dyskwalifikacja zawodnika 

d) czasowe pozbawienie licencji  zawodnika, 

e) czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych, 

f) wniosek o cofnięcie stypendium sportowego  

g) dyskwalifikacja dożywotnia. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar zasadniczych w stosunku do działaczy i innych osób: 

a) nagana, 

b) czasowy zakaz pełnienia, wszystkich lub wybranych, dotychczasowych funkcji, 

c) dożywotni zakaz pełnienia wszystkich lub wybranych dotychczasowych funkcji. 

 

 



                       §12 

Ustala się następujące rodzaje kar dodatkowych: 

a) okresowe zawieszenie w pełnieniu funkcji statutowych, 

b) okresowy zakaz pracy z młodzieżą, 

c) nałożenie kary finansowej, 

d) ogłoszenie w komunikatach Związku o nałożeniu kary dyscyplinarnej. 

   

                      §13 

Nałożenie kary dodatkowej jest niezależne od nałożenia kary zasadniczej. 

 

                                §14 

Wykonanie kary zasadniczej może być zawieszone na okres do trzech lat. W razie naruszenia 

przez obwinionego obowiązujących zasad postępowania i dopuszczenia się w okresie 

zawieszenia nowego wykroczenia dyscyplinarnego, kara zawieszona będzie wykonana. 

Orzeczenie w tym przedmiocie wyda komisja dyscyplinarna, która wymierzyła karę. Orzeczenie 

może zapaść na posiedzeniu niejawnym. 

 

                      §15 

Po upływie okresu zawieszenia ukaranie uważa się za niebyłe i usuwa się z rejestrów adnotację 

o ukaraniu. 

 

                  Rozdział III 

                          Postępowanie dyscyplinarne przed Komisją Dyscyplinarną 

 

§16 

Wdrożenie postępowania dyscyplinarnego może nastąpić na wniosek każdego, kto ma w 

rozstrzygnięciu sprawy interes a w szczególności członka wspólnej organizacji z obwinionym, 

sędziego lub organizatora zawodów, kierownika zgrupowania, ekipy bądź reprezentacji, trenera 

szkolącego zawodnika lub trenera kadry. Wdrożenie postępowania może nastąpić również na 

skutek notatki prasowej lub z własnej inicjatywy organu dyscyplinarnego.  

 

           §17 

Przewodniczący komisji dyscyplinarnej po zapoznaniu się z wnioskiem niezwłocznie wyznacza 

skład orzekający i jego przewodniczącego. Skład winien być złożony z trzech członków komisji 



dyscyplinarnej. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej wyznacza termin rozprawy, wydając 

również zarządzenie w przedmiocie dowodów, jakie mają być przeprowadzone na rozprawie. 

. 

                   §18 

O terminie rozprawy dyscyplinarnej należy zawiadomić strony i pełnomocników nie później niż 

na 14 dni przed datą rozprawy. Zawiadomienie może być wysłane listownie lub na adres poczty 

elektronicznej podanej we wniosku o przyznanie licencji zawodniczej, sędziowskiej lub 

instruktorskiej.  

 

           §19 

Obwinionemu służy prawo do zgłoszenia wniosków dowodowych w każdym czasie, aż do 

zakończenia postępowania. 

 

                  §20 

Przewodniczący składu orzekającego komisji dyscyplinarnej czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem postępowania, a także nad zabezpieczeniem praw stron do obrony ich interesów. W 

szczególności przewodniczący składu orzekającego zwraca uwagę stron na braki w materiale 

dowodowym, umożliwia stronom składanie oświadczeń w każdej kwestii, bacząc, aby obwiniony 

w danej kwestii wypowiedział się ostatni. Przewodniczący składu orzekającego zarządza 

doręczenie stronom pism i zawiadomień o terminach rozpraw w razie odroczenia pierwszej 

rozprawy. 

 

          §21 

Rozprawa dyscyplinarna winna być zakończona na pierwszym posiedzeniu. Odroczenie 

rozprawy może nastąpić tylko z ważnych przyczyn. 

 

 

           §22 

W czasie rozprawy dyscyplinarnej przewodniczący składu orzekającego w pierwszej kolejności 

odczytuje wniosek o ukaranie, następnie odbiera oświadczenie od obwinionego dotyczące treści 

wniosku o ukaranie. W dalszym toku rozprawy winny być przeprowadzone wszelkie dowody, 

które mogą wyjaśnić zasadność zarzutów obydwu stron. W szczególności mogą być 

przeprowadzone dowody z zeznań świadków, z oględzin rzeczy, z dokumentów, a w razie 



potrzeby wyjaśnienia kwestii wymagających wiedzy specjalistycznej także dowody z opinii 

biegłych. 

 

          §23 

Po wyczerpaniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela 

głosom stronom. Każda ze strony ma prawo do dokonania własnej oceny materiału dowodowego. 

 

           §24 

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolant pod 

kierownictwem przewodniczącego składu orzekającego. Protokół powinien wskazywać imiona i 

nazwiska członków składu orzekającego, imię i nazwisko protokolanta, określenie stron, których 

sprawa dotyczy. W protokole zamieszcza się informacje o uczestnictwie stron, pełnomocników, 

świadków i biegłych, a także innych osób wezwanych na rozprawę. Przebieg postępowania 

dowodowego oraz oświadczenie stron zamieszcza się w protokole w pełnym ich brzmieniu lub 

w taki sposób, aby możliwe było odtworzenie przebiegu wydarzeń w sprawie. 

 

          §25 

Po zakończeniu rozprawy skład orzekający odbywa naradę. Narada jest tajna. Udział w naradzie 

biorą członkowie składu orzekającego i protokolant. 

 

     Rozdział VI 

      Orzeczenie dyscyplinarne 

 

           §26 

Orzeczenie dyscyplinarne zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu członków składu 

orzekającego. 

 

            §27 

Orzeczenie powinno zawierać: 

a) oznaczenie organu dyscyplinarnego rozstrzygającego sprawę, 

b) datę i miejsce wydania orzeczenia, 

c) imię i nazwisko osoby obwinionej i jej przynależność do organizacji sportowej, 

d) określenie czynu zarzucanego obwinionemu, 

e) treść orzeczenia komisji dyscyplinarnej, 



f) uzasadnienie, 

g) pouczenie o służących środkach zaskarżenia, 

h) podpisy członków składu orzekającego. 

 

    §28 

 

Przewodniczący składu orzekającego ogłasza sentencję orzeczenia stronom, bezpośrednio po 

zakończeniu narady, podając także ustne motywy rozstrzygnięcia. 

 

      §29 

 

Pisemne uzasadnienie orzeczenia sporządza przewodniczący składu orzekającego w terminie nie 

późniejszym niż 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. 

 

                 §30 

 

Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o środkach zaskarżenia doręcza się 

stronom. Odpis orzeczenia może zostać doręczony za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres email podany we wniosku o licencję zawodnika, sędziego, trenera lub podany 

Przewodniczącemu Komisji Dyscyplinarnej w trakcie rozprawy.  

  

          §31 

W razie niestawienia się obwinionego na rozprawę pomimo prawidłowego zawiadomienia, 

komisja dyscyplinarna rozpozna sprawę pod nieobecność obwinionego. 

 

     Rozdział VII 

        Zaskarżenie orzeczeń dyscyplinarnych 

 

          §32 

 

Każda ze stron może zaskarżyć orzeczenie komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od 

doręczenia orzeczenia dyscyplinarnego wraz z uzasadnieniem.  

 

 



          §33 

 

1. Od orzeczeń wydanych przez Komisje Dyscyplinarną  PZKFiTS przysługuje odwołanie do 

Zarządu PZKFiTS, który jest organem II instancji. 

2. Prawo wniesienia odwołania do Zarządu PZKFITS przysługuje stronie postępowania w 

terminie 14 dni od doręczenia decyzji organu I instancji. 

 

           §34 

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Organ ten 

doręcza odpis odwołania stronie przeciwnej, a następnie akta sprawy przekazuje organowi II 

instancji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. 

 

 

            §35 

 

Orzeczenie organu I instancji jak również decyzja organu II instancji, od których nie wniesiono 

odwołania są prawomocne. 

 

     Rozdział VIII 

     Postępowanie odwoławcze 

 

          §36 

 

Odwołanie z naruszeniem terminu, o którym mowa w §32, organ dyscyplinarny I instancji 

pozostawi bez biegu. Orzeczenie w tym przedmiocie zapada na posiedzeniu niejawnym i wymaga 

uzasadnienia. Orzeczenie doręcza się stronom. W razie ujawnienia okoliczności, o której mowa 

wyżej, po przesłaniu akt do organu II instancji, orzeczenie w tej kwestii wyda organ II instancji. 

 

           §37 

 

Organ II instancji rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu Zarządu PZKFITS. Do sposobu 

przeprowadzenia rozprawy odwoławczej, jak i zawiadomień stron o terminie rozprawy, odnoszą 

się postanowienia dotyczące rozprawy przed komisją dyscyplinarną I instancji 



 

                §38 

 

W wyniku badania zasadności odwołania, organ II instancji może: 

a) zatwierdzić zaskarżone orzeczenie – o ile odwołanie jest nieuzasadnione, 

b) uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, o ile w I 

instancji nie przeprowadzono wyczerpującego postępowania dowodowego lub zostały 

naruszone prawa stron do obrony ich interesów, 

c) zmienić zaskarżone orzeczenie i orzec, co do istoty sprawy, jeżeli orzeczenie I instancji 

oparte jest na błędnej ocenie materiału dowodowego albo jest wynikiem błędnej interpretacji 

prawa. 

           §39 

Orzeczenie II instancji powinno zawierać elementy wymienione w §27, a nadto winno 

wskazywać nazwę organu, który wydał zaskarżone orzeczenie i stronę, która wniosła odwołanie. 

           §40 

Organ II instancji w miarę potrzeb może przeprowadzić uzupełniające postępowanie dowodowe. 

W każdym jednak razie jest zobowiązana do ponownego przesłuchania świadków i innych osób, 

których zeznania stały się podstawą do wydania orzeczenia I instancji, a które organ II instancji 

ocenia odmiennie.  

           §41 

W razie uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, 

wskazówki zawarte w uzasadnieniu orzeczenia komisji II instancji są wiążące dla organu 

rozpoznającego sprawę ponownie. 

               §42 

 

W kwestiach pozostałych do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy 

o postępowaniu przed I instancją. 

 

      Rozdział IX 

                                                            Inne postanowienia 

 

                                                                      §43 

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte, a wszczęte winno być umorzone, jeżeli: 

a) od chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego upłynął okres dłuższy niż 3 lata, 



b) jeżeli o ten sam czyn toczy się inne postępowanie dyscyplinarne przed organami PZKFiTS, 

c) jeżeli o ten sam czyn toczyło się już postępowanie dyscyplinarne i zakończone zostało 

orzeczeniem prawomocnym. 

          §44 

Karę dyscyplinarną uważa się za niebyłą, jeżeli od chwili wydania orzeczenia dyscyplinarnego 

minął okres dłuższy niż trzy lata, zaś ukarany nie popełnił nowego wykroczenia dyscyplinarnego. 

Karę uznaną za niebyłą wykreśla się z rejestru kar.  

           §45 

Biuro PZKFiTS jest zobowiązane do prowadzenia rejestru kar dyscyplinarnych nałożonych przez 

organy dyscyplinarne, wymienione w niniejszym regulaminie. Na żądanie organów 

dyscyplinarnych Biuro PZKFiTS jest obowiązane udzielić informacji o treści zapisów 

zamieszczonych w rejestrze. 

 

            §46 

Organ dyscyplinarny, po stwierdzeniu prawomocności swojego orzeczenia zobowiązany jest 

niezwłocznie przesłać do biura PZKFiTS odpis orzeczenia dla celów rejestracji nałożonych kar 

porządkowych. 

 

 

           §47 

Ukarany prawomocnym orzeczeniem organu dyscyplinarnego, może ubiegać się o darowanie 

części kary. Wniosek rozpoznaje organ I lub II instancji, którego decyzja była prawomocna. 

Wniosek może być uwzględniony tylko wtedy, jeżeli ukarany odbył przynajmniej połowę kary, 

zaś jego podstawa i dotychczasowy sposób wykonywania obowiązków, dają gwarancję, że kara 

spełniła już swoje zadanie. Orzeczenie w tym przedmiocie zapada na posiedzeniu niejawnym i 

wymaga uzasadnienia. 

 

             §48 

Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają uprawnień Przewodniczącego Komisji 

Sędziowskiej oraz członków Zarządu PZKFITS do nakładania kar na zawodników, trenerów oraz 

sędziów w czasie zawodów.  

 

 

 



             §49 

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest 

niezależne od toczącego się innego postępowania dyscyplinarnego lub karnego. 

 

              §50 

Postępowanie dyscyplinarne o wykroczenia popełnione przed dniem wejścia w życie 

niniejszego regulaminu będzie toczyć się wg zasad wskazanych w regulaminie, poczynając od 

daty wejścia w życie tych przepisów. 

 

 

              §51 

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi 

zmianami) dotyczące regulacji antydopingowych oraz inne regulacje antydopingowe, w 

szczególności Polskie Przepisy Antydopingowe.  

 

               


