REGULAMIN DYSCYPLINARNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Polski Związek Orientacji Sportowej jest uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej
w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, oraz działaczy
sportowych.
§2
1.
Odpowiedzialności dyscyplinarnej PZOS podlega osoba, która dopuściła się czynu
naruszającego przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, Statutu, Przepisów
i Regulaminów Polskiego Związku Orientacji Sportowej, uchwał Zarządu Polskiego Związku
Orientacji Sportowej lub korupcji w sporcie.
2. Wykroczeniem dyscyplinarnym jest również czyn naruszający zasady współżycia społecznego
w związku z działalnością sportową lub dyskryminacją w sporcie.
§3
1. W sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych przez zawodników, trenerów,
instruktorów, lekarzy, działaczy sportowych oraz inne osoby działające w jednostkach
organizacyjnych będących członkami PZOS, obowiązują Przepisy Antydopingowe POLADA.
2. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych zgodnie z Polskimi
Przepisami Antydopingowymi z upoważnienia Polskiego Związku Orientacji Sportowej podejmuje
Panel Dyscyplinarny przy POLADA.
3. W sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych zapisy Polskich Przepisów
Antydopingowych są nadrzędne nad zapisami wewnętrznych dokumentów regulujących
działalność PZOS.
§4
1. O każdym ujawnionym wykroczeniu dyscyplinarnym, wszczęciu i zakończeniu postępowania
dyscyplinarnego należy zawiadomić Zarząd Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
2. W zawiadomieniu o ujawnieniu czynu mogącego stanowić wykroczenie dyscyplinarne należy
wskazać okoliczności jego popełnienia.
§5
1. Postępowanie dyscyplinarne za czyn podlegający ukaraniu w postępowaniu karnym lub
w sprawach o wykroczenie może być prowadzone równocześnie z tym postępowaniem.
2. Postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu wydania prawomocnego
orzeczenia w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia.
3. Orzeczenie wydane w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia nie stanowi
przeszkody do wymierzenia kary w postępowaniu dyscyplinarnym.
§6
Postępowanie wyjaśniające wszczyna się w przypadku zaistnienia zdarzenia nie mającego
znamion czynu dyscyplinarnego.
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§7
Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia
uzyskania wiadomości o popełnieniu wykroczenia i po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia
dopuszczenia się tego czynu.
§8
1. Zarząd Polskiego Związku Orientacji Sportowej może zawiesić zawodnika, trenera lub
instruktora orientacji sportowej, sędziego lub działacza sportowego w ich prawach do czasu
podjęcia decyzji przez właściwy organ dyscyplinarny.
2. Okres zawieszenia zalicza się na poczet wykonania kary dyscyplinarnej.
ROZDZIAŁ II
Kary dyscyplinarne
§9
1. Za popełnione wykroczenie dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary dyscyplinarne.
Dzielą się one na kary zasadnicze i dodatkowe.
2. Karami zasadniczymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna,
4) zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe,
5) dyskwalifikacja określona ilością startów, czasowa lub na stałe,
6) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,
7) obniżenie uprawnień,
8) pozbawienie zawodnika tytułu mistrza Polski, wicemistrza Polski lub drugiego wicemistrza
Polski,
9) wykluczenie z Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
3. Karami dodatkowymi są:
1) kara pieniężna w wysokości od 500,00 zł do 5.000,00 zł,
2) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach Polskiego Związku
Orientacji Sportowej, WZOS oraz sekcjach dyscypliny klubów będących członkami Związku,
czasowy lub stały,
3) wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla lub wykluczenie z kadry
czasowe lub stałe,
4) odsunięcie od organizowania zawodów czasowe lub stałe,
5) obowiązek naprawienia szkody.
4. Zakazy określone w § 12 ust, b, c i d orzeka się na okres od 3 (trzech) miesięcy do 3 (trzech)
lat.
5. Wykonanie kar określonych w § 12 ust, b, c i d może być warunkowo zawieszone na okres
2 (dwóch) lat.
§ 10
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu Zarząd Polskiego Związku Orientacji Sportowej
może zawiesić członka zwyczajnego Związku w prawach członkowskich.
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2. Zawieszenie klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu
klubu Orientacji Sportowej uprawnień statutowych a w szczególności możliwości udziału we
współzawodnictwie sportowym oraz udziału w zawodach sportowych w kraju i za granicą.
§ 11
W przypadku zawieszenia, o którym mowa w § 8, członkowi Związku służy prawo odwołania
w terminie 14 dni do Zarządu Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
§ 12
1. Kara dyscyplinarna orzekana wobec trenera lub instruktora, sędziego lub działacza
sportowego może polegać również na zakazie pełnienia funkcji statutowych w organizacjach
sportowych, a w szczególności może obejmować czasowy zakaz:
a/ pełnienia funkcji we władzach Polskiego Związku Orientacji Sportowej;
b/ pełnienia obowiązków sędziego lub delegata technicznego;
c/ sprawowania funkcji kierownika ekip, zgrupowań i obozów;
d/ sprawowania funkcji organizatora i gospodarza zawodów lub imprez sportowych;
e/ wykonywania innych funkcji lub czynności.
2. Przepisy § 9 ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie.

ROZDZIAŁ III
Postępowanie dyscyplinarne
§ 13
1. Postępowanie dyscyplinarne polega na przeprowadzeniu czynności mających ustalić
zasadność zarzutu popełnienia czynu dyscyplinarnego oraz jego okoliczności poprzez zebranie
wszelkich dowodów koniecznych do wyjaśnienia sprawy.
2. W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu przed organami wydającymi orzeczenia
dyscyplinarne obwiniony ma prawo ustanowić obrońcę.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego należy wysłuchać obwinionego oraz umożliwić mu
obronę.
4. Z przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego sporządza się sprawozdanie, które
powinno zawierać opis stanu faktycznego, wykaz dowodów oraz końcowe wnioski w przedmiocie
umorzenia postępowania bądź skierowania sprawy do organu dyscyplinarnego.
§ 14
1. Organami prowadzącymi postępowanie dyscyplinarne są:
a/ zarządy klubów sportowych,
b/ Komisja Wychowania i Dyscypliny Polskiego Związku Orientacji Sportowej,
2. Do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania wyjaśniającego
wyznacza się jedną osobę spośród składu organu wymienionego w ust. 1. a lub b.
3. Osoba przeprowadzająca postępowanie dyscyplinarne nie może wchodzić w skład zespołu
orzekającego w przedmiocie winy i kary.
§ 15
1. Organami wydającymi orzeczenia dyscyplinarne w I instancji są:
a/ zarządy klubów sportowych w sprawach:
- zawodników członków tych klubów, z wyłączeniem zawodników kadry narodowej.
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- trenerów i instruktorów oraz działaczy sportowych tych klubów.
b/ Komisja Wychowania i Dyscypliny Polskiego Związku Orientacji Sportowej w sprawach:
- zawodników kadry narodowej oraz zawodników kadry wojewódzkiej młodzików,
- zawodników w okresie karencji,
- działaczy sportowych Związku,
- sędziów,
- trenerów, w tym trenerów kadr narodowych i wojewódzkich.
2. Zarząd Polskiego Związku Orientacji Sportowej może powierzyć Komisji Wychowania
i Dyscypliny PZOS do rozpoznania jako organowi I instancji sprawy podlegające właściwym
zarządom klubów sportowych jeżeli wymaga tego waga i charakter sprawy.
§ 16
1. Poszczególne organy wymienione w § 15 mogą wymierzać następujące kary:
a/ zarządy klubów sportowych:
- naganę,
- czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych w celach sportowych,
- czasowe zawieszenie (dyskwalifikacja) w prawach zawodnika, trenera, instruktora lub
działacza sportowego.
b/ Komisja Wychowania i Dyscypliny Polskiego Związku Orientacji Sportowej – wszystkie
rodzaje kar.
2. Organy wymienione w ust. 1 mogą wymierzać także kary przewidziane w § 12.
3. Orzeczenia dyscyplinarne zapadają w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
§ 17
1. Od orzeczenia dyscyplinarnego ukaranemu przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie
14 dni do organu II instancji, którymi są:
a/ Komisja Wychowania i Dyscypliny Polskiego Związku Orientacji Sportowej – dla zarządów
klubów
b/ Zarząd Polskiego Związku Orientacji Sportowej – dla Komisji Wychowania i Dyscypliny
Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
2. O prawie do odwołania należy pouczyć ukaranego.
§ 18
1. Organ II instancji, rozpoznając odwołanie, może zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne
utrzymać w mocy, zmienić je, względnie uchylić.
2. Uchylając orzeczenie dyscyplinarne organ II instancji może uzupełnić materiały postępowania
dyscyplinarnego, względnie zlecić ich uzupełnienie organowi I instancji.
3. Ostateczne decyzje dyscyplinarne mogą być zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego
ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na warunkach określonych w regulaminie
Trybunału Arbitrażowego.
§ 19
1. Orzeczenie dyscyplinarne staje się prawomocne, jeżeli ukarany nie złożył odwołania.
2. W przypadku złożenia odwołania orzeczenie dyscyplinarne staje się prawomocne z chwilą
rozpatrzenia tego odwołania przez organ II instancji i wydania stosownego orzeczenia.
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ROZDZIAŁ IV
Wykonywanie orzeczeń i zacieranie kar dyscyplinarnych
§ 20
1. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne podlega niezwłocznemu wykonaniu przez organizację
sportową, której ukarany jest członkiem lub działaczem sportowym.
2. Treść orzeczenia dyscyplinarnego może być podana do publicznej wiadomości. Decyzja
w tym przedmiocie należy do właściwego w danej sprawie zarządu klubu sportowego lub Prezesa
Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
§ 21
1. Jeżeli w okresie trwania kary przewidzianej w § 8 ust 4. ukarany zachowuje się nienagannie
i przestrzega norm obowiązujących w sporcie, reszta kary może ulec darowaniu po upływie co
najmniej połowy odbytej kary.
2. W przypadku darowania reszty kary wyznacza się okres próbny na czas pozostały do odbycia
reszty kary, nie mniej jednak niż 6 (sześć) miesięcy.
3. Wniosek ukaranego o darowanie reszty kary rozstrzyga organ I instancji. Od orzeczenia
I instancji służy zażalenie do organu odwoławczego.
4. Zarząd Polskiego Związku Orientacji Sportowej:
a/ może uwzględnić uzasadniony wniosek organizacji sportowej ukaranego i darować mu resztę
kary już po odbyciu jednej trzeciej kary, jeżeli ukarany zachowuje się wzorowo i przemawiają za
tym szczególne względy sportowe i wychowawcze;
b/ określa warunki darowania reszty kary.
§ 22
Jeżeli w okresie próby ukarany popełnił nowy czyn, za który został prawomocnie ukarany, reszta
kary podlega wykonaniu.
§ 23
1. Z upływem 1 (jednego) roku od wykonania lub darowania kary następuje zatarcie ukarania.
2. Z chwilą zatarcia ukarania, karę dyscyplinarną uważa się za niebyłą.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz prawo interpretowania jego przepisów
przysługuje Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
2. Tracą moc przepisy dotychczasowego Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku
Orientacji Sportowej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
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