
 
 

REGULAMIN DYSCYPLINARNY  
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady orzekania w sprawach dyscyplinarnych, rodzaje 

zachowań uznawanych za przewinienia dyscyplinarne a także rodzaje i wysokość kar za 

popełnienie czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne, związane z udziałem osób 

fizycznych i prawnych we współzawodnictwie sportowym w judo , organizowanym przez 

PZJudo  na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.  

2. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wszystkich klubów, zawodników, trenerów 

i innych osób reprezentujących kluby sportowe lub zawodników, a także do sędziów, 

obserwatorów  i innych osób biorących udział w organizowaniu i prowadzeniu 

współzawodnictwa. 

 

§ 2. 

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie: 

 

1. klub sportowy – osoba prawna prowadząca działalność w zakresie sportu i uczestnicząca 

lub zamierzająca uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 

PZJudo lub podmioty działające na jego zlecenie ; 

2. zawodnik – osoba fizyczna posiadająca licencję uprawniającą do uczestnictwa 

we współzawodnictwie sportowym w judo; 

3. zmiana barw klubowych – transfer zawodnika z jednego klubu sportowego do innego 

klubu sportowego niezwiązany z podpisaniem umowy o wypożyczeniu lub umowy o 

podobnym charakterze  

4. kontrakt – – każda umowa, z której jednoznacznie wynika , że zawodnik (trener) 

zobowiązuje się do reprezentowania klubu we współzawodnictwie sportowym w judo  
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5. licencja klubowa – licencja wydawana klubowi sportowemu, uprawniająca do udziału we 

współzawodnictwie sportowym w judo; 

6. licencja zawodnika – licencja, wydawana osobie fizycznej posiadającej obywatelstwo 

polskie, uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym ; 

7. sędzia – osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania funkcji 

sędziego judo, wydane na podstawie przepisów PZJudo   

8. obserwator  - osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania funkcji 

obserwatora PZJudo  

9. trener -  osoba fizyczna posiadająca licencję trenera , wydaną na podstawie przepisów 

PZJudo 

10. działacz – osoba fizyczna reprezentująca w jakimkolwiek zakresie  klub sportowy 

uczestniczący we współzawodnictwie sportowym lub organizatora zawodów                   

11. organizator zawodów – PZJudo a także  podmioty działające z jego upoważnienia  

 

§ 3. 

 

1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega osoba fizyczna lub prawna , która osobiście 

lub działając przez upoważnionych przedstawicieli popełnia czyn zabroniony pod groźbą 

kary dyscyplinarnej przez przepisy niniejszego regulaminu lub doprowadza do powstania 

skutku, z którym łączy się zagrożenie karą dyscyplinarną.   

2. Kara dyscyplinarna może być także orzeczona w przypadku zawinionego naruszenia 

przepisów prawa powszechnego lub powszechnie uznawanych i stosowanych reguł 

sportowej rywalizacji. 

3. Kara dyscyplinarna może być wymierzona jedynie w przypadku, gdy przepisy niniejszego 

Regulaminu lub zasady określone przez organizatora zawodów wyraźnie wskazują, 

iż określone zachowania stanowią przewinienie dyscyplinarne i wiążą się z możliwością 

nałożenia kary dyscyplinarnej.  

4. Organy orzekające w sprawach dyscyplinarnych przestrzegają zasady, że kara 

dyscyplinarna powinna być adekwatna do wagi naruszenia przepisów, za które jest 

wymierzana oraz do stopnia zawinienia osoby lub osób odpowiedzialnych za naruszenie 

przepisów. 
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5. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie 

dyscyplinarne albo kto żąda czynności organu dyscyplinarnego ze względu na swój 

interes prawny lub obowiązek. 

6. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym w szczególności kluby 

sportowe i organizatorzy zawodów  w judo .  

 

                                                        

 

§ 4 

 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek organizatora zawodów. 

2. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte na wniosek uczestników 

współzawodnictwa sportowego w judo a także innych podmiotów lub organów , które w 

oparciu o przepisy prawa powszechnego lub przepisy wydane przez organizatora 

zawodów w judo są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w organizację zawodów 

sportowych w judo.   

 

 

§ 5 

 

1. Postępowanie dyscyplinarne jest jawne. 

2. Wydanie orzeczenia w sprawach dyscyplinarnych poprzedzone jest 

przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, które przeprowadza organizator 

zawodów. 

3. Dowodami są w szczególności dokumenty, w tym sprawozdanie sędziów i 

obserwatora głównego, zapisy na kasetach video lub płytach CD/DVD, a także innych 

dostępnych nośnikach, protokół oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia  

oraz zeznania świadków. 

4. Organ orzekający może zażądać uzupełnienia materiału zgromadzonego w 

sprawie lub przeprowadzić postępowanie uzupełniające. 
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5. Organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne  zapewnia możliwość 

aktywnego udziału stron w postępowaniu . 

 

 

                                                                           § 6. 

 

1. Orzeczenia organu orzekającego I instancji mogą być podejmowane na posiedzeniu lub po 

przeprowadzeniu  rozprawy. 

2. Wydanie orzeczenia na posiedzeniu następuje, gdy okoliczności sprawy nie budzą 

wątpliwości organu orzekającego, 

3. Wydanie orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy następuje w sprawie, w której 

możliwe jest wydanie orzeczenia o nałożeniu kary dyskwalifikacji a także w sprawie, w 

której strona żąda przeprowadzenia rozprawy.  

4. Organ orzekający w I instancji w sprawach wskazanych w ust. 3 wyznacza rozprawę , 

powiadamiając o jej terminie strony oraz świadków i biegłych. 

5. W trakcie rozprawy, a także w każdym innym stadium postępowania wyjaśniającego 

stronom lub ich pełnomocnikom udostępnia się wszystkie zgromadzone w sprawie 

materiały dowodowe. 

6. Strony w toku postępowania wyjaśniającego mogą składać wnioski dowodowe. 

7. Wniosek dowodowy zostaje odrzucony, o ile dotyczy kwestii nie budzących wątpliwości 

lub uwzględnienie wniosku grozi nieuzasadnionym przedłużeniem postępowania. 

 

§ 7. 

 

1. Organ orzekający w sprawach dyscyplinarnych zobowiązany jest do zapewnienia 

zainteresowanym osobom prawa do obrony, w tym poprzez umożliwienie 

wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego. 

2. W toku postępowania strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników 

ustanowionych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 

 

                                                                                     § 8. 
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1. Wymiar kary dyscyplinarnej może zostać podwyższony, jeśli na stronę ukaraną w ciągu 

sezonu nakłada się  karę dyscyplinarną takie samo przewinienie dyscyplinarne.  

2. Podwyższenie kary nie może przekroczyć trzykrotności maksymalnej kary podstawowej 

w przypadku kar pieniężnych, a w przypadku kary dyskwalifikacji, zakazu dokonywania 

zmian barw klubowych lub zakazu organizowania zawodów – podwójnego 

maksymalnego okresu dyskwalifikacji lub zakazu przewidzianego za tego rodzaju 

naruszenie przepisów. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ wydający orzeczenie może orzec kary 

niższe niż przewidziane w niniejszych przepisach bądź podjąć decyzję o odstąpieniu od 

orzekania kary. 

 

§ 9. 

 

1. Organem orzekającym I instancji jest Arbiter Dyscyplinarny, powoływany  który w 

sprawach dyscyplinarnych orzeka jednoosobowo.  

2. Arbitra Dyscyplinarnego wyznacza Zarząd PZJudo .  

3. Arbitrem Dyscyplinarnym może być osoba posiadająca wykształcenie prawnicze oraz 

doświadczenie w sprawach związanych ze sportem.  

4. Arbiter Dyscyplinarny nie może być pracownikiem PZJudo a także pełnić innych funkcji 

zwianych bezpośrednio z organizacją współzawodnictwa sportowego w judo. 

5. Na wniosek Arbitra Dyscyplinarnego Zarząd PZJudo może powołać dwóch Zastępców 

Arbitra Dyscyplinarnego , spełniających kryteria wskazane w ust.3 i 4. 

6. Zastępca Arbitra Dyscyplinarnego orzeka jednoosobowo w sprawach , do których został 

wyznaczony przez Arbitra Dyscyplinarnego. 

7. W sprawach szczególnie skomplikowanych a także z inicjatywy Arbitra Dyscyplinarnego 

orzeczenie dyscyplinarnego wydawane jest przez Panel Arbitrażowy, w skład którego 

wchodzą Arbiter Dyscyplinarny i jego dwóch zastępców.  
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§ 10 

 

1. Wydanie orzeczenia przez organ I instancji powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od 

dnia zdarzenia skutkującego wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, a w sprawach 

szczególnie skomplikowanych lub wymagających przeprowadzenia szczegółowego 

postępowania wyjaśniającego – w ciągu 14 dni. 

2. W sytuacji, gdy o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust.1 organ I instancji 

dowiedział się później, powyższe terminy liczą się od dnia powzięcia wiadomości przez 

uprawnione organy o naruszeniu przepisów dające podstawę do nałożenia kary. 

3. Wszelkie orzeczenia o charakterze dyscyplinarnym doręcza się listem poleconym a także 

e-mailem lub faksem na adres strony lub na adres wskazany przez klub, z którym 

związana jest osoba ukarana i uznaje się za skutecznie doręczone bez konieczności 

potwierdzenia odbioru. 

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi. 

5. Orzeczenie powinno wskazywać podstawę prawną nałożenia kary oraz jej wymiar a także 

pouczenie o możliwości złożenia odwołania. 

6. Orzeczenie dyscyplinarne jest uzasadniane z urzędu. 

7. Orzeczenie w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej nie może zostać wydane, jeśli od 

dnia, w którym nastąpiło naruszenie przepisów upłynęło 6 miesięcy. 

 

 

§ 11. 

 

1. Orzeczenie o nałożeniu kary pieniężnej winno być wykonane w ciągu 7 dni od wydania 

orzeczenia. Niewykonanie orzeczenia w tym terminie skutkować może zawieszeniem 

zainteresowanej osoby lub klubu w prawach związanych z uczestnictwem we 

współzawodnictwie organizowanym przez PZJudo lub podmioty działające z jego 

upoważnienia  . 

2. Orzeczenie o nałożeniu kary dyskwalifikacji wchodzi w życie z dniem jego wydania. 

3. Kara dyskwalifikacji dotyczy wszelkich zawodów organizowanych przez PZJudo  a  także 

podmioty działające z ich upoważnienia lub na ich  zlecenie. 
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4. Klub jest odpowiedzialny za wykonanie kary nałożonej na ten klub za przewinienie 

dyscyplinarne działacza tego klubu, trenera oraz zawodnika będącego członkiem klubu, 

związanego z tym klubem kontraktem lub innego rodzaju stosunkiem prawnym , a także 

za przekroczenia regulaminowe publiczności przed w trakcie i po zawodach. 

5. O nałożeniu kary dyskwalifikacji organ orzekający informuje:  

1) właściwy miejscowo OZJudo ,  

2) PZJudo, 

 

§ 12. 

 

1. Ustala się następujące rodzaje kar dyscyplinarnych: 

 

1) kara pieniężna, 

2) dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia osoby uczestniczącej we 

współzawodnictwie sportowym a także sędziego działacza , trenera i innych 

osób związanych z udziałem w zawodach  

3) okresowy zakaz organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu 

4) wykluczenie z władz Związku 

 

2. Kary dyscyplinarne wskazane w ust.1 mogą być wymierzane łącznie. 

 

§ 13 

 

1. Od orzeczeń dyscyplinarnych stronom przysługuje odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej  

PZJudo.  

2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do  Komisji Dyscyplinarnej  , zaś kopię odwołania 

strona odwołująca się przekazuje Arbitrowi Dyscyplinarnemu.  

3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji lub orzeczenia o nałożeniu kary. 

4. Wniesienie odwołania winno nastąpić jednocześnie z zapłatą kaucji odwoławczej 

w wysokości ustalonej przez PZJudo. Brak wpłaty kaucji powoduje pozostawienie 

odwołania bez rozpatrzenia. 



 8

5. Kaucję odwoławczą wpłaca się na konto PZJudo . 

6. Uwzględnienie odwołania w całości powoduje zwrot kaucji. 

 

 

§ 14 

1. Odwołanie powinno zawierać wyraźne wskazanie żądania oraz wskazywać na 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające żądanie.  

2. Odwołanie, które nie spełnia określonych wyżej warunków pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

§ 15. 

1.  Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w sprawie nałożenia kary 

dyscyplinarnej. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PZJudo , może – na wniosek strony – 

wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez Komisję 

Dyscyplinarną .  

 

§ 16. 

 

Organ orzekający w I instancji, o ile uzna złożone odwołanie za uzasadnione w całości, 

może uchylić swoje orzeczenie w całości, o czym niezwłocznie informuje Komisję 

Dyscyplinarną PZJudo .  

 

§ 17. 

Komisja Dyscyplinarna PZJudo  powinna  rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od jego 

otrzymania, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

przez Komisję , w terminie 14 dni. 

 

§ 18. 

 

1. Komisja Dyscyplinarna PZJudo , po rozpatrzeniu odwołania, wydaje orzeczenie, w 

którym: 

1)  utrzymuje w mocy orzeczenie organu I instancji albo 
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2) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i orzeka, co do istoty sprawy albo 

1) uchyla orzeczenie w części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy albo 

2) uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania 

organowi I instancji, wskazując jednocześnie na okoliczności, które przy ponownym 

rozpoznaniu sprawy powinny być wzięte pod uwagę, bądź na czynności, które 

winny być dokonane albo 

3) umarza postępowanie odwoławcze. 

2. Komisja Dyscyplinarna, orzekając co do istoty sprawy, nie może orzec na niekorzyść 

strony  wnoszącej odwołanie. 

3. Komisja Dyscyplinarna uzasadnia swoje orzeczenie z urzędu i doręcza je wszystkim 

zainteresowanym osobom i organom. 

4. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej  jest ostateczne, co nie uchybia możliwości podjęcia 

przez zainteresowane osoby lub kluby działań przewidzianych przez przepisy 

powszechnie obowiązujące. 

§ 19. 

 

1. Jeżeli w okresie trwania kary dyskwalifikacji lub zawieszenia ukarany  przestrzega norm 

obowiązujących w sporcie oraz w PZJudo i przemawiają za tym szczególne względy 

sportowe lub inne szczególne okoliczności ,  reszta kary może ulec darowaniu po 

upływie co najmniej połowy odbytej kary. 

2. Wniosek ukaranego o darowanie reszty kary rozstrzyga Komisja Dyscyplinarna. Od 

orzeczenia w tej sprawie nie przysługuje odwołanie. 

 

 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

 

§ 20. 

 

Ustala się następujący wymiar kar dyscyplinarnych za poszczególne naruszenie przepisów: 

 

1. Niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub w obrębie obiektu sportowego, a w 

szczególności zwracanie uwag sędziom obraźliwymi słowami lub gestami, używanie 



 10 

pod adresem sędziów, przeciwników, współzawodników lub widzów i organizatorów 

groźby albo słów powszechnie uważanych za obelżywe – kara pieniężna do kwoty 

500,00 zł (pięćset złotych) i  dyskwalifikacja do 12 miesięcy. 

2. Podburzanie lub prowokowanie zawodników, trenerów, działaczy lub widzów do 

wystąpień mogących zakłócić porządek przed i po zawodach - kara pieniężna do kwoty  

500,00 zł (pięćset złotych) i dyskwalifikacja do 18 miesięcy. 

3. Umyślne uderzenie lub kopnięcie współzawodnika, przeciwnika, trenera, działacza, 

sędziego lub widza albo naruszenie w inny sposób ich nietykalności cielesnej - kara 

pieniężna do kwoty 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i dyskwalifikacja do dyskwalifikacji 

dożywotniej. 

4.  Czynna zniewaga sędziego lub członka Zarządu Związku w czasie zawodów - kara 

pieniężna do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych) i dyskwalifikacja do dyskwalifikacji 

dożywotniej 

5. Udział zawodnika w zawodach w okresie dyskwalifikacji - dyskwalifikacja dodatkowa 

do 6 m-cy oraz kara pieniężna do kwoty 1.000,00 zł (tysiąc złotych). 

6. Udział w zawodach pod fałszywym nazwiskiem zawodnika, kierownika, działacza -  

dyskwalifikacja do 1 roku oraz kara pieniężna do kwoty 1.000,00 zł (tysiąc złotych). 

7. Udział w zawodach w stanie nietrzeźwym - dyskwalifikacja do 1 roku oraz kara 

pieniężna do kwoty 1.000,00 zł (tysiąc złotych). 

8. Brak porządku na obiekcie sportowym zagrażający bezpieczeństwu uczestników -  zakaz 

organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu do 2 lat oraz kara pieniężna do 

kwoty 1.000,00 zł (tysiąc złotych). 

9. Dopuszczenie się tzw. podkładki lub przekupstwa w zawodach a także udział w 

ustawianiu określonego wyniku zawodów - dyskwalifikacja do dożywotniej oraz kara 

pieniężna do 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). 

10. podanie przez zawodnika lub działacza danych niezgodnych  z rzeczywistością w karcie 

zgłoszeń zawodnika lub innym oficjalnym dokumencie w postępowaniach 

prowadzonych przez PZJudo - dyskwalifikacja do 6 miesięcy oraz kara pieniężna do 

1.000,00 zł (tysiąc złotych). 

11. nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do zawodów międzynarodowych  - 

dyskwalifikacja do 1 roku oraz kara pieniężna do 1.000,00 zł (tysiąc złotych). 
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12. nieprzestrzeganie przepisów walki -  dyskwalifikacja do 2 lat oraz kara pieniężna do 

kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). 

 

 

 
Warszawa, 13 września 2015 r. 


