
                    Ś L Ą S K I     Z W I Ą Z E K   P I Ł K I    S I A T K O W E J 
  
                                                   WYDZIAŁ  DYSCYPLINY  
 
                          REGULAMIN  -  PRZEPISY  DYSCYPLINARNE 
 
 

ROZDZIAŁ  I  
 

                                                    ZASADY   OGÓLNE 
 
                                                                          § 1  

1. Niniejsze przepisy dyscyplinarne stosuje się do klubów piłki siatkowej, innych podmiotów 
będących członkami Śląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz osób  fizycznych, które działając w 
ramach określonych w statucie, regulaminach i postanowieniach ŚZPS popełniły wykroczenia 
dyscyplinarne. 
2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenia podlegają: 

1) kluby sportowe, 
2) stowarzyszenia piłki siatkowej oraz inne podmioty będące członkami ŚZPS, 
3) osoby fizyczne działające w imieniu lub w ramach klubu, stowarzyszenia lub innego  
    podmiotu będącego członkiem ŚZPS a w szczególności: 
    a/ zawodnicy piłki siatkowej, 
    b/ trenerzy, asystenci trenerów, instruktorzy oraz pozostali członkowie zespołu piłki  
        siatkowej określeni w przepisach gry, 
    c/ sędziowie piłki siatkowej, 
    d/ działacze sportowi, 
    e/ menadżerowie 

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. 

3. Odpowiedzialność za wykroczenia dyscyplinarne jest niezależna od innych  konsekwencji  
określonych w Regulaminie ŚZPS, jeżeli ze zdarzeń będących podstawą odpowiedzialności 
dyscyplinarnej takie konsekwencje wynikają. Dotyczy to w szczególności: 
- weryfikacji wyniku meczu, 
- odmowy wydania licencji zawodniczej, trenerskiej, masażysty, 
- 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 orzeczenie kary łącznej. 



3. W przypadku powtarzania się wykroczenia dyscyplinarnego w stosunku do sprawcy może być 
zastosowana wyższa kara niż 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 ORZEKAJ ĄCE 
 
                                                          § 5  

1. Postępowanie dyscyplinarne 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. Organem orzekającym w pierwszej instancji w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych są:  
1) Wydział Dyscypliny w zakresie dotyczącym rozgrywek sportowych do szczebla 
       wojewódzkiego włącznie, 
2) Wydział Dyscypliny w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych sędziów, trenerów, 
       innych członków ekip sportowych, działaczy sportowych, 
3)  Zarząd ŚZPS w sprawach wykroczeń wobec Statutu  ŚZPS. 

2. Organami odwoławczymi w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych są : 
1)  Zarząd ŚZPS 
2) Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ŚZPS w sprawach wykroczeń wobec Statutu ŚZPS. 

                                                                
      § 7  
1. Postępowaniem z urzędu jest postępowanie wszczynane przez Wydział Dyscypliny 

z własnej inicjatywy lub na wniosek o wszczęcie takiego postępowania złożony przez: 
1)  Wydział Rozgrywek w  zakresie wykroczeń dotyczących naruszenia przepisów  
      sportowo-organizacyjnych rozgrywek ŚZPS, 
2)  Wydział Sędziowski w zakresie  wykroczeń dotyczących naruszenia Regulaminu 
      Sędziego ŚZPS, 
3) pozostałych jednostek organizacyjnych ŚZPS w zakresie wykroczeń  dotyczących ich 

obszaru działania.  
2. Wydział Dyscypliny zobowiązany jest do zapoznania się ze stanowiskiem dotyczącym 

postępowania,  a zajętym przez Wydział lub inną jednostkę organizacyjną ŚZPS, 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, 
5/ obniżenie klasy rozgrywkowej lub kategorii uprawnień, 
6/ okresowe wykluczenie z działalności sportowej lub jej ograniczenie, 
7/ wykluczenie z działalności sportowej. 

2. Przy rozpatrywaniu spraw skierowanych do Wydziału Dyscypliny z innych Wydziałów  
i Klubów mogą być stosowane kary określone w regulaminach  tych Wydziałów  
i organizacji. 

3. 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 prewencyjne 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 
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 postepowania 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,  PRZEDAWNIENI E 
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. 

2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może  
być krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 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 / 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 lub przedawnienia kary za nowe wykroczenie. 
 
                                                    § 15  

          Organ orzekający  Wydział Dyscypliny prowadzi ścisłą ewidencję popełnionych  
          wykroczeń dyscyplinarnych, wymierzonych kar dyscyplinarnych oraz warunkowych 
          zawieszeń wykonania kary. 
 
 
                                                            ROZDZIAŁ   V 
 
                                                      WYSOKOŚĆ   KAR 
 
                                                              § 16  

1. Organ orzekający  ŚZPS może zastosować następującą wysokość kar: 
1/ karę pieniężną z zastrzeżeniem o którym mowa w § 1 ust.4  w wysokości 
   od 50 zł do 2000 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 12 miesięcy, 
5/ wykluczenie z działalności sportowej / dożywotnią dyskwalifikację lub 
    pozbawienie  uprawnień /. 

2. Kluby i stowarzyszenia będące członkami ŚZPS w stosunku do swoich członków mogą 
zastosować karę nie większą niż 6 miesięcy okresowego wykluczenia z działalności 
sportowej. 

 
                                      ROZDZIAŁ VI  

                                                   

         ODWOŁANIA OD   KAR  
 
 

                                                               § 17   

1. Każdej ze stron występujących w sprawie służy prawo złożenia odwołania od orzeczonej 
kary.                           

2. Odwołanie składa się do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał 
orzeczenie. 

  
                                 ROZDZIAŁ VII 
 
TABELA WYKROCZE Ń I WYMIAR KAR DYSCYPLINARNYCH  



 
                                          § 18  

 

1. Wykroczenia klubów i sekcji piłki siatkowej oraz innych organizacji będących 
członkami  ŚZPS:   
 

WYKROCZENIE                                             I         KARA  MAKSYMALNA 
1/ Działania niezgodne ze Statutem ŚZPS           - okresowe wykluczenie lub 
                                                                                 wykluczenie z działalności 
                                                                                 sportowej w ramach ŚZPS 
2/ Zła organizacja zawodów lub nienależyte         - od upomnienia do okresowego 
    zabezpieczenie porządku i ochrony na                pozbawienia uprawnień do 
    zawodach                                                             organizacji zawodów 
3/ Wykroczenia bezpośrednio dotyczące 
    zawodów: 
    a/ oddanie meczu walkowerem                          - kara pieniężna 
    b/ brak wymaganych dokumentów                    - niedopuszczenie członka zespołu 
                                                                                  do meczu 
    c/ udział w meczu zawodnika  
        nieuprawnionego do gry lub do udziału         -  kara pieniężna 
        w meczu 
    d/ wykroczenie dyscyplinarne wpisane              - okresowe zawieszenie w prawach 
        do protokołu zawodów przez sędziego              do 6 miesięcy 
         /dyskwalifikacja w meczu/                   
  4/  Opłaty – kary dyscyplinarne                            - Tabela , załącznik nr 1           
 

2. Wykroczenia osób fizycznych:  
   
WYKROCZENIE                                             I     KARA MAKSYMALNA wg § 8 
 1/ niewłaściwe zachowanie, niezgodne z                 -  nagana 
    zasadami etyki sportowej podczas zawodów 
    lub w innym miejscu publicznym 
 2/ wulgarne, obelżywe zachowanie niezgodne         - okresowe zawieszenie  
     z dobrymi obyczajami i zasadami                            w prawach 
    współżycia społecznego lub czynna agresja 
    podczas zawodów lub w innym miejscu 
    publicznym 
 3/ podwójne podpisanie legitymacji                          - okresowe wykluczenie 
     zawodniczej lub gra pod fałszywym                        z działalności sportowej 
    nazwiskiem 
4/ nieuzasadniona odmowa dotycząca gry w             -  okresowe wykluczenie 
    kadrze województwa wszystkich  kat. wiek.            z działalności sportowej 
 5/ udział w zawodach pod wpływem alkoholu        -  okresowe wykluczenie 
    /potwierdzone badaniem lub min. 2                         z działalności sportowej 
    świadków/ lub odmowa poddania się  
    badaniu trzeźwości 
 6/ brak lub opóźnione nadesłanie usprawie-            -  okresowe zawieszenie  
     dliwienia nieobecności na zawodach                        w prawach 
     lub innych obligatoryjnych spotkaniach, 
    wyjaśnień, sprawozdań z zawodów, ocen 
    kwalifikacyjnych itp. utrudniających 
    pracę Wydziałów ŚZPS 



 7/ niezgodne z przepisami rozliczenie                      - nagana 
    dokumentów na zawody sportowe 
 8/ unikanie uczestnictwa w wybranych                     - okresowe zawieszenie 
     zawodach do uczestnictwa w których                      w prawach 
     prawo uzyskano w wyniku nominacji 
 9/ udokumentowane niedopełnienie                          - obniżenie kategorii uprawnień 
     obowiązków podczas zawodów  
     wojewódzkich 
10/ nieusprawiedliwioną nieobecność                        - okresowe zawieszenie  
      na  zawodach                                                            w prawach 
11/ nieusprawiedliwione spóźnienie                            - okresowe zawieszenie 
     na zawody                                                                  w prawach 
12/ powtórne wykroczenie zawarte w pkt. 10,11        - okresowe zawieszenie w prawach 
                                                                                       do udziału w 6 kolejnych spotkaniach 
                                                                                       (po nominacji lub pominięcie w  
            nominacji)  
____________________________________________________________________________                                                       
13/ udokumentowany błąd sędziego                          -  okresowe zawieszenie  
     podczas meczu w wyniku którego                            w prawach 
     wpływa protest i następuje  
     weryfikacja wyników meczu 
14/ wykroczenia dyscyplinarne                                  - okresowe zawieszenie 
     popełnione podczas zawodów                                  w prawach w ramach ŚZPS 
    sportowych lub w innym miejscu                              z powiadomieniem odpowied- 
    publicznym przez sędziów,                                       nich Wydziałów PZPS 
    trenerów i działaczy sportowych 
    z licencjami PZPS 
 
                                             ROZDZIAŁ VIII 
 
 
                             POSTANOWIENIA   KOŃCOWE 
 
                                                      § 20  
Odwołanie od orzeczenia organu orzekającego ŚZPS składa się w terminie 14 dni od 
otrzymania orzeczenia. 
 
                                                      § 21  
Regulamin – Przepisy dyscyplinarne Śląskiego Związku Piłki Siatkowej wchodzi 
w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Śląskiego Związku Piłki Siatkowej  
w Katowicach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                   Załącznik nr 1 

 
 
 
                                TABELA  OPŁAT / KAR  
 
___________________________________________________________________________ 
 1. ROZGRYWKI  SENIORSKIE                                                       Opłata / Kara 

  a/ oddanie meczu walkowerem                                                             300 zł 
  b/ niezapewnienie osoby pełniącej funkcji sekretarza zawodów 
       - na pojedynczym meczu                                                                 100 zł 
       - na turnieju /min. 2 mecze jednego dnia/                                        150 zł 
  c/ kaucja przy wniesieniu do ŚZPS protestu lub odwołania od 
     decyzji*/                                                                                             300 zł 
  d/ brak apteczki- za każdy wpis do protokołu zawodów                      100 zł 
  e/ zmiana terminu spotkania                                                                   50 zł 
  f/ zmiana terminu spotkania bez zgody WR ŚZPS                               300 zł 
                                                                                                             mecz oddany- walkower 
 g/ udział w meczu zawodnika nieuprawnionego                                /kara za oddanie walkoweru/ 
                                                                                                             i  100 zł kary za każdego zawodnika                                                                                              
 h/ niewysłanie protokołu spotkania do ŚZPS w terminie 
    48 h od daty zakończenia zawodów 
     - za pierwsze niewysłanie                                                                    20 zł 
     - za każde kolejne niewysłanie                                                            50 zł 
i/ rozegranie spotkania na niezweryfikowanej sali                                   50 zł 
j/ uchybienie dotyczące organizacji zawodów- za każdy wpis 
   do protokołu zawodów                                                                          do 50 zł 
k/ niewypłacenie ryczałtu sędziemu                                                      trzykrotna wartość ryczałtu 
                                                                                                               
___________________________________________________________________________ 
ROZGRYWKI  MŁODZIEŻOWE    
 a/ oddanie meczu walkowerem 
     - juniorki, juniorzy, kadetki i kadeci                                                    120 zł 
     - młodziczki i młodzicy 
        - dwóch meczów podczas jednego turnieju                                       150 zł 
        - jednego meczu podczas jednego turnieju                                        100 zł 
b/ niezapewnienie osoby pełniącej funkcji sekretarza zawodów 
   - na pojedynczym meczu                                                                          50 zł 
   - na jednym turnieju /min. 2 mecze jednego dnia/                                   70 zł 
c/ kaucja przy wniesieniu do ŚZPS protestu lub odwołania od 
   decyzji*/                                                                                                  300 zł 
d/ brak apteczki – za każdy wpis do protokołu zawodów                          100 zł 
e/ zmiana terminu spotkania                                                                         30 zł 
f/ zmiana terminu spotkania bez zgody WR ŚZPS                                     300 zł 
g/ udział w meczu zawodnika nieuprawnionego                                  mecz oddany-walkower 
                                                                                                              /kara za oddanie walkoweru/ 
                                                                                                              i  100 zł kary za każdego zawodnika                                                                                                
h/ niedostarczenie protokołu spotkania do ŚZPS w terminie 
   7 dni od daty spotkania 
   - za pierwsze niedostarczenie                                                                     20 zł 
   - za każde kolejne niedostarczenie                                                             50 zł 
i/ rozegranie spotkania na niezweryfikowanej sali                                       50 zł 
j/ uchybienie dotyczące organizacji zawodów – za każdy 
   wpis do protokołu zawodów                                                                     do 30 zł 
k/ niewypłacenie  ryczałtu sędziemu                                                        trzykrotna wartość ryczałtu 
                                                                                                                

 
*/ w przypadku rozstrzygnięcia wniesionego do ŚZPS protestu lub odwołania od decyzji zgodnie z wnioskiem klubu, 
kaucja zostaje zwrócona klubowi. W przeciwnym wypadku kaucja ulega przepadkowi na rzecz ŚZPS.                                                                                       


