PRZEPISY DYSCYPLINARNE
Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej
Rozdział I
Zasady Ogólne
§1
1. Niniejsze Przepisy Dyscyplinarne stosuje się do klubów piłki siatkowej, innych podmiotów
będących członkami WZPS oraz osób fizycznych które działając w ramach określonych w
statucie, regulaminach i postanowieniach WZPS popełniły wykroczenia dyscyplinarne.
2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenia podlegają:
1) kluby sportowe oraz pozostałe podmioty będące członkami WZPS,
2) osoby fizyczne działające w imieniu lub w ramach klubu, związku sportowego lub
innej organizacji będącej członkiem WZPS, w szczególności:
a. zawodnicy piłki siatkowej,
b. trenerzy, asystenci trenerów, instruktorzy oraz pozostali członkowie zespołu piłki
siatkowej określeni w oficjalnych przepisach gry,
c. sędziowie piłki siatkowej,
d. działacze sportowi,
e. menadżerowie,
f. statystycy,
g. członkowie sztabów medycznych i odnowy biologicznej.
3. Jeżeli wykroczenie osoby fizycznej stanowi jednocześnie wykroczenie organizacji do
której ona należy odpowiedzialność tej osoby i organizacji są niezależne.
4. Osoby fizyczne ponoszą odpowiedzialność niezależnie od wieku, przy czym na osoby,
które nie ukończyły 17 lat oraz na osoby o statusie amatora nie można nałożyć kary
pieniężnej.
§2
1. Odpowiedzialność za wykroczenie dyscyplinarne i nałożona w wyniku kara nie wyklucza
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec podmiotów które poniosły szkodę w wyniku
czynu stanowiącego wykroczenie dyscyplinarne.
2. Jeżeli wykroczenie dyscyplinarne stanowi jednocześnie podstawę odpowiedzialności
karnej (w tym w sprawach o wykroczenia) oba postępowania toczą się od siebie
niezależnie. Jeżeli wynik postępowania karnego może mieć istotny wpływ na
postępowanie dyscyplinarne powinno to być uwzględnione w postępowaniu
dyscyplinarnym tak aby uniknąć rozbieżności w decyzjach podejmowanych w obu
postępowaniach. Dopuszcza się zawieszenie postępowania dyscyplinarnego do czasu
zakończenia postępowania karnego.
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3. Odpowiedzialność za wykroczenia dyscyplinarne jest niezależna od innych konsekwencji
określonych w Regulaminach WZPS jeśli ze zdarzeń będących podstawą
odpowiedzialności dyscyplinarnej takie konsekwencje wynikają. Dotyczy to w
szczególności weryfikacji wyniku meczu, odmowy wydania licencji zawodniczej lub
trenerskiej, obniżenia uprawnień sędziowskich.
§3
1. W stosunku do sprawcy wykroczenia dyscyplinarnego jeżeli uzasadniają to okoliczności
sprawy można obniżyć wymiar lub odstąpić od nałożenia kary.
2. Jeżeli określone zachowanie sprawcy ma znamiona więcej niż jednego wykroczenia
dyscyplinarnego możliwe jest wymierzenie łączne kary.
3. W przypadku powtarzania się wykroczenia dyscyplinarnego w stosunku do sprawcy może
być zastosowana wyższa kara niż przewidziana przy pierwszym wykroczeniu.
4. Karę surowszą można nałożyć na ukaranego, który nie wykonuje nałożonej na niego
kary.
§4
1. Kara dyscyplinarna jest środkiem wychowawczym i powinna odpowiadać wadze
wykroczenia.
2. Wydanie decyzji o ukaraniu musi być poprzedzone dokładnym ustaleniem rodzaju
wykroczenia i jego okoliczności.

Rozdział II
Instancje orzekające
§5
1. Postępowanie dyscyplinarne WZPS jest dwuinstancyjne.
2. Postępowanie wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
3. Stroną postępowania jest podmiot, którego praw lub obowiązków dotyczy postępowanie.
Stroną postępowania mogą być osoby o których mowa w § 1 ust.2 oraz poszkodowani
w wyniku ich działań.

§6
1. Organami orzekającymi w pierwszej instancji w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych są:
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1) zarządy klubów sportowych w sprawach swoich członków,
2) Wydział Dyscypliny WZPS, w którego kompetencji leżą sprawy dyscyplinarne w
zakresie dotyczącym rozgrywek sportowych do szczebla wojewódzkiego włącznie,
3) Zarząd WZPS w sprawach wykroczeń wobec Statutu WZPS.
2. Organami odwoławczymi w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych są:
1) Wydział Dyscypliny WZPS jako instancja odwoławcza od decyzji klubów sportowych,
2) Zarząd WZPS jako instancja odwoławcza od decyzji Wydziału Dyscypliny WZPS
§7
1. Postępowaniem z urzędu jest postępowanie wszczynane przez Wydział Dyscypliny WZPS
z własnej inicjatywy lub na wniosek o wszczęcie takiego postępowania złożony przez:
1) Wydział Rozgrywek WZPS, w zakresie wykroczeń dotyczących naruszenia Przepisów
Sportowo - Organizacyjnych WZPS,
2) Wydział Sędziowski WZPS, w zakresie wykroczeń dotyczących naruszenia Regulaminu
Sędziego WZPS,
3) pozostałe jednostki organizacyjne WZPS, w zakresie wykroczeń
obszaru działania.

dotyczących ich

2. Wydział Dyscypliny WZPS zobowiązany jest do zapoznania się ze stanowiskiem
dotyczącym postępowania, zajętym przez wydział lub inną jednostkę organizacyjną
WZPS, których to postępowanie dotyczy.

Rozdział III
Rodzaje kar i zasady ich stosowania
§8
1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna,
4) okresowe zawieszenie w prawach,
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5) obniżenie klasy rozgrywkowej lub kategorii uprawnień,
6) okresowe wykluczenie z działalności sportowej lub jej ograniczenie,
7) wykluczenie z działalności sportowej.
2. Wraz z nałożeniem kary organ orzekający może zobowiązać ukaranego do przeproszenia
pokrzywdzonego, naprawienia szkody oraz może zdecydować o podaniu orzeczenia o
ukaraniu do publicznej wiadomości.
§9
Organ orzekający nakłada karę dyscyplinarną w granicach przewidzianych w niniejszym
regulaminie, oceniając rodzaj i rozmiar ujemnych następstw wykroczenia, stopień jego
szkodliwości, biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze kary dyscyplinarnej.
§ 10
1. Organ orzekający musi wydać postanowienie nie później niż 30 dni od daty otrzymania
żądania strony lub wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku sprawy większej wagi
lub o szczególnie skomplikowanym charakterze lub wymagającej uzyskania opinii innego
podmiotu, postępowanie może być wydłużone do 60 dni. Za datę wszczęcia
postępowania z urzędu uznaje się datę posiedzenia organu orzekającego na którym po
raz pierwszy rozpatrywano sprawę, a w przypadku wniosków o których mowa w § 7 ust.
1 datę otrzymania przez organ orzekający takiego wniosku.
2. Organ orzekający powiadamia o wszczęciu postępowania wszystkich będących stronami
w sprawie.
3. Strony postępowania na żądanie organu orzekającego zobowiązane są do złożenia
pełnych wyjaśnień dotyczących sprawy w terminie określonym przez ten organ.
4. Jeżeli do trzech miesięcy po wydaniu pierwszego orzeczenia strona postępowania
przedstawi nowe istotne okoliczności sprawy, organ orzekający ponownie rozpatrzy
sprawę i może zmienić orzeczenie.

Rozdział IV
Warunkowe zawieszenie wykonania kary, przedawnienie orzekania oraz zatarcie
ukarania.
§ 11
1. Wykonanie kary dyscyplinarnej można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na
okoliczności popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, właściwości sprawcy oraz jego
zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo
niewykonania kary nie popełni on kolejnego wykroczenia dyscyplinarnego.
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2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być
krótszy niż 2 miesiące i nie może przekroczyć 12 miesięcy. Okres próby biegnie od chwili,
kiedy decyzja stała się ostateczna.
§ 12
1. Zarządza się wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił takie samo
wykroczenie dyscyplinarne (popełniony czyn wypełnia znamiona tego samego
wykroczenia).
2. Można zarządzić wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił inne
wykroczenie dyscyplinarne.
3. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 2 miesięcy nie zarządzono wykonania kary,
ukaranie uważa się za niebyłe.
§ 13
1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym
okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od
popełnienia czynu.
2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zawieszenia postępowania
dyscyplinarnego.
3. Orzeczona kara dyscyplinarna nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się
rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.
§ 14
1. Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub
przedawnienia wykonania kary.
2. Jeżeli ukarany przed upływem okresu przewidzianego w ust. 1 popełnił nowe
wykroczenie, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od
wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie.
§ 15
Organ orzekający prowadzi ścisłą ewidencję popełnionych wykroczeń dyscyplinarnych,
wymierzonych kar dyscyplinarnych oraz warunkowych zawieszeń wykonania kary według
określonego wzoru.

Rozdział V
Wysokość kar.
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§ 16
1. Organ orzekający WZPS może zastosować następującą wysokość kar:
1) karę pieniężną z zastrzeżeniem o którym mowa w § 1 ust.4 w wysokości od 100 zł
do 20000 zł,
2) okresowe zawieszenie w prawach od 1 do 6 meczów,
3) obniżenie klasy rozgrywkowej lub kategorii uprawnień,
4) okresowe wykluczenie z działalności sportowej lub jej ograniczenie (okresową
dyskwalifikację lub pozbawienie uprawnień) od 1 do 24 miesięcy, z wyjątkiem
okresu kary za niedozwolony doping który określony został w § 17,
5) wykluczenie z działalności sportowej (dożywotnią dyskwalifikację lub pozbawienie
uprawnień).
2. Kluby i WZPS w stosunku do swoich członków mogą zastosować karę nie większą niż 12
miesięcy okresowego wykluczenia z działalności sportowej.

Rozdział VI
Kary za niedozwolony doping.
§ 17
1. Zawodnik może być poddawany kontroli antydopingowej w czasie zawodów sportowych
oraz poza zawodami sportowymi – w szczególności w czasie treningów, zgrupowań,
konsultacji i innych zajęć sportowych. Jeżeli zawodnik odmówi poddania się kontroli
antydopingowej lub nie zgłosi się do tej kontroli, podlega następującym karom:
1) przy pierwszej odmowie – karze od 6 miesięcy do 2 lat dyskwalifikacji,
2) przy następnej odmowie – karze nie mniejszej niż 2 lata dyskwalifikacji.
2. W przypadku wykrycia po raz pierwszy w organizmie zawodnika obecności
niedozwolonych środków znajdujących się na liście ogłoszonej przez WADA zgodnie z
postanowieniami Przepisów Medycznych FIVB stosuje się karę od 1 miesiąca do 2 lat
dyskwalifikacji, z uwzględnieniem ustępu 4.
3. Zawodnik po wykryciu niedozwolonego środka dopingującego o którym mowa w ustępie
2 (próbka „A”) ma prawo do żądania bezzwłocznego przeprowadzenia analizy próbki
odwoławczej (próbka „B”) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisma z
informacją o pozytywnym wyniku badania antydopingowego. W przypadku braku
złożenia wniosku do Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w ciągu powyższych 7 dni,
uznaje się, że zawodnik zrzeka się analizy próbki „B” pozostawiając w mocy wynik próbki
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„A”, co będzie skutkowało natychmiastowym wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
z jednoczesnym zawieszeniem licencji zawodniczej zezwalającej na udział w rozgrywkach.
4. W przypadku stwierdzenia:
1) świadomego
stosowania
przez
zawodnika
zabronionych
farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe,

środków

2) stosowania przez zawodnika środków mających na celu ukrycie stosowania
środków, o których mowa w punkcie 1,
3) podejmowania przez
antydopingowych,

zawodnika

działań

zniekształcających

wyniki

badań

4) stosowania przez zawodnika dopingu, za którego zaistnienie odpowiedzialność
ponoszą osoby współpracujące z zawodnikiem,
stosuje się następujące kary:
a. karę dyskwalifikacji na okres od 2 do 8 lat – jeżeli użytym
zabronionym
środkiem
farmakologicznym
jest
efedryna,
fenylopropanolina, pseudoefedryna, kofeina, strychnina lub związki
pokrewne,
b. karę dyskwalifikacji powyżej 4 lat – jeżeli użyto innego zabronionego
środka farmakologicznego lub metody uznanej za dopingową.
5. Kary, o których mowa w ust. 4 lit. a i b , stosuje się również wobec zawodnika, w którego
organizmie wykryto po raz drugi zabronione środki farmakologiczne lub metody uznane
za dopingowe.
6. Niezależnie od kar dyskwalifikacji wymienionych w niniejszym paragrafie nakłada się
następujące kary:
a. kara dla zawodnika, pieniężna w wysokości od 1000 zł do 5000 zł,
b. kara dla klubu, pieniężna w wysokości 5000 zł, gdy doping wykryto u jednego
zawodnika,
c. kara dla klubu, mecz na którym wykryto doping u więcej niż jednego
zawodnika zostaje zweryfikowany jako walkower.

Rozdział VII
Tabele wykroczeń i wymiar kar dyscyplinarnych

§ 18
1. Wykroczenia klubów i sekcji piłki siatkowej oraz innych organizacji będących członkami
PZPS:
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Wykroczenie
1) działania niezgodne ze statutem PZPS i
WZPS
2) brak zabezpieczenia lub nienależyte
zabezpieczenie porządku i ochrony na
zawodach
3) Wykroczenia bezpośrednio dotyczące
zawodów:
a) oddanie meczu walkowerem
b) brak wymaganych dokumentów

Kara
okresowe wykluczenie lub wykluczenie z
działalności sportowej w ramach WZPS
od nagany do pozbawienia uprawnień do
organizacji zawodów

kara pieniężna określona w KO – 50 % WZPS
przekazuje do klubu poszkodowanego
niedopuszczenie członka zespołu do meczu

c) udział
w
meczu
zawodnika kara pieniężna w wysokości do 5000 zł
nieuprawnionego do gry lub do określona w KO
udziału w meczu
d) wykroczenie dyscyplinarne wpisane kara pieniężna od 100 zł do 20000 zł
do protokołu zawodów przez określona w KO
sędziego
2. Wykroczenia osób fizycznych.
Wykroczenie
Kara maksymalna, gradacja wg § 8
1) niewłaściwe zachowanie, niezgodne z
nagana
zasadami etyki sportowej podczas
zawodów lub w innym miejscu
publicznym
2) wulgarne,
obelżywe
zachowanie
niezgodne z
dobrymi obyczajami i
zasadami współżycia społecznego lub
czynna agresja podczas zawodów i w
innym miejscu publicznym
3) podwójne
podpisanie
legitymacji
zawodniczej lub gra pod fałszywym
nazwiskiem
4) nieuzasadniona odmowa dotycząca gry
w kadrze wojewódzkiej wszystkich
szczebli
5) udział w zawodach pod wpływem
alkoholu (potwierdzony badaniem)
6) odmowa
poddania
się
badaniu
stwierdzającemu trzeźwość
7) brak
lub
opóźnione
nadesłanie
usprawiedliwienia
nieobecności
na
zawodach lub innych obligatoryjnych
spotkaniach, wyjaśnień, sprawozdań z
zawodów, ocen kwalifikacyjnych itp.

okresowe zawieszenie w prawach

okresowe
sportowej

wykluczenie

z

działalności

okresowe
sportowej

wykluczenie

z

działalności

okresowe
sportowej
okresowe
sportowej

wykluczenie

z

działalności

wykluczenie

z

działalności

okresowe zawieszenie w prawach
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utrudniających pracę Wydziałów WZPS
/w terminie dłuższym niż 14 dni od daty
wydarzenia – decyduje data stempla
pocztowego/
8) niezgodne z przepisami rozliczenie
dokumentów na zawody sportowe
9) unikanie uczestnictwa w wybranych
zawodach do uczestnictwa w których
prawo uzyskano w wyniku nominacji
10) udokumentowane
niedopełnienie
obowiązków podczas zawodów szczebla
wojewódzkiego
11) nieusprawiedliwioną nieobecność na
zawodach szczebla wojewódzkiego
12) nieusprawiedliwione
spóźnienie
na
zawody
13) powtórne wykroczenia zawarte w
punktach 11 lub 12
14) udokumentowany
błąd
sędziego
podczas meczu szczebla wojewódzkiego
w wyniku którego wpływa protest i
następuje
weryfikacja
wyników
spotkania
15) udokumentowany
błąd
sędziego
podczas meczu szczebla wojewódzkiego

nagana
okresowe zawieszenie w prawach

obniżenie kategorii uprawnień

okresowe zawieszenie w prawach
okresowe zawieszenie w prawach
okresowe zawieszenie w prawach do
udziału w sześciu kolejnych spotkaniach
/po nominacji lub pominięcie w nominacji/
okresowe zawieszenie w prawach

Okresowe zawieszenie w prawach

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 20
Odwołanie od orzeczonej decyzji Wydziału Dyscypliny WZPS składa się w terminie 7 dni od
momentu otrzymania decyzji.

Skróty stosowane w Przepisach Dyscyplinarnych:
PZPS – Polski Związek Piłki Siatkowej,
WZPS- Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej,
KO - komunikat organizacyjny WZPS,
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