
Regulamin Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Polskiego Związku Karate 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1 
Polski Związek Karate jest uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy sportowych. 
 
§2 
Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega osoba, która dopuściła się wykroczenia dyscyplinarnego. 
 
§3 
1. Wykroczenie dyscyplinarne stanowi czyn sprzeczny z przyjętymi przez Polski Związek Karate zasadami lub 
wartościami, polegający w szczególności na naruszeniu: 

1) postanowień Statutu Polskiego Związku Karate, 
2) postanowień Regulaminów Polskiego Związku Karate, 
3) postanowień uchwał Zarządu Polskiego Związku Karate, 
4) przepisów ustawy o sporcie, 
5) przepisów karnych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykroczeniem dyscyplinarnym jest również czyn naruszający zasady współżycia społecznego w związku z 
działalnością sportową. 
 
§4 
Czynem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest działanie, zachowanie lub zaniechanie. 
 
§5 
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. 
 
§6 
1. Zarząd PZK może zawiesić zawodnika, trenera lub instruktora PZK, sędziego lub działacza sportowego w ich 
prawach do czasu podjęcia decyzji przez właściwy organ dyscyplinarny. 
2. Okres zawieszenia zalicza się na poczet kary dyscyplinarnej. 
 

ROZDZIAŁ II 
Kary dyscyplinarne i ich orzekanie 

§7 
1. Za popełnione wykroczenie dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary dyscyplinarne. 
2. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) kara pieniężna, 
4) zakaz wyjazdów zagranicznych w celach sportowych, 
5) zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, 
6) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych, 
7) dyskwalifikacja, 
8) zawieszenie licencji, 
9) pozbawienie licencji, 
10) obniżenie uprawnień, 



11) pozbawienie zawodnika tytułu Mistrza Polski lub Wicemistrza Polski, 
12) wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla, 
13) wykluczenie z kadry, 
14) wykluczenie z Polskiego Związku Karate. 

3. Za jedno wykroczenie dyscyplinarne można wymierzyć jednocześnie jedną lub więcej kar. 
4. Wymierzenie kary za przestępstwo wyrokiem sądu powszechnego nie stanowi przeszkody dla orzeczenia 
również kary dyscyplinarnej. 
 
§8 
1. Karę pieniężną wymierza się w kwocie od 500,00 zł do 10.000,00 zł. 
2. Zakaz wyjazdów zagranicznych w celach sportowych orzeka się na okres od 3 miesięcy do 1 roku. 
3. Zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji orzeka się na okres od 1 miesiąca do 3 lat lub na stałe. 
4. Zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych określony w §7 ust. 2 pkt 5 dotyczy komórek Polskiego 
Związku Karate, OZK oraz sekcji dyscypliny klubów będących członkami związku. Zakaz ten orzeka się na okres 
od 1 miesiąca do 3 lat lub na stałe. 
5. Dyskwalifikacja polega na zawieszeniu w prawach zawodnika, trenera, instruktora lub działacza sportowego. 
Dyskwalifikację orzeka się na określoną ilość startów (od 3 do 100), na czas od 1 miesiąca do 3 lat lub na stałe. 
6. Zawieszenie licencji orzeka się na okres od 1 miesiąca do 3 lat. 
7. Orzekając karę określoną w §7 ust. 2 pkt 9, 12, 13 oraz 14 orzeka się jednocześnie zakaz ponownego 
ubiegania się o przywrócenie. Zakaz orzeka się na okres od 1 miesiąca do 10 lat. 
 
§9 
1. Wykonanie kar określonych w §7 ust. 2 pkt 3-13 można zawiesić na okres próby od 6 miesięcy do 3 lat.  
2. Po upływie okresu próby karę zawieszoną uznaje się za niebyłą.  
3. Zawieszając wykonanie kary, z wyjątkiem kary określonej w §7 pkt 3 orzeczonej jako wyłącznej, można orzec 
dodatkowo karę pieniężną w kwocie od 100,00 zł do 1.000,00 zł.  
4. Komisja Dyscyplinarna może zarządzić wykonanie kary, jeśli ukarany w okresie próby popełnił podobne lub 
inne wykroczenie dyscyplinarne, za które orzeczono mu karę niepodlegającą zawieszeniu.  
5. Zarządzenie wykonania kary uprzednio zawieszonej nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od 
zakończenia okresu próby. 
6. Jeśli kara zawieszona nie została wykonana, skazanie ulega zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia 
okresu próby. 
 
§10 
1. W uzasadnionych okolicznościach, wymierzoną karę dyscyplinarną lub zakaz można w całości albo w części 
darować. 
2. Darowanie kary dyscyplinarnej orzeka się ex tunc lub ex nunc. 
 
§11 
1. Z upływem 1 roku od wykonania lub darowania kary albo zakazu następuje zatarcie ukarania. 
2. Z chwilą zatarcia ukarania, karę dyscyplinarną lub zakaz uważa się za niebyłe. 
 
§12 
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu Zarząd Polskiego Związku Karate może zawiesić członka 
zwyczajnego Związku w prawach członkowskich. 
2. Zawieszenie klubu sportowego na prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu klubu Karate 
uprawnień statutowych a w szczególności możliwości udziału we współzawodnictwie sportowym oraz udziału 
w zawodach sportowych w kraju i za granicą. 
3. Zawieszenie orzeka się na okres od 1 miesiąca do 3 lat. 
 



§13 
1. Niezależnie od orzeczonej kary dyscyplinarnej, wobec trenera lub instruktora, sędziego lub działacza 
sportowego można nałożyć zakaz pełnienia funkcji statutowych w organizacjach sportowych, a w szczególności 
zakaz: 

1) pełnienia funkcji we władzach Polskiego Związku Karate, 
2) pełnienia obowiązków sędziego 
3) sprawowania funkcji kierownika ekip, zgrupowań i obozów, 
4) sprawowania funkcji organizatora i gospodarza zawodów lub imprez sportowych, 
5) wykonywania innych funkcji lub czynności. 

2. Przepisy §8 ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie. 
4. Zakazy określone w §13 pkt 2-4 orzeka się na okres od 3 miesięcy do 3 lat. 
5. Zakaz określony w §13 pkt 1 orzeka się na okres od 1 do 5 lat, natomiast zakaz określony w §11 pkt 5 na 
orzeka się na okres od 1 miesiąca do 5 lat. 
5. Wykonanie kar określonych w §13 może zostać warunkowo zawieszone na okres od 1 roku do 5 lat. 
6. Przepisy §9 pkt 2-6 stosuje się odpowiednio. 
 
§14 
1. Karami za naruszenie przepisów antydopingowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 o 
sporcie, są: 

1) 3-miesięczna dyskwalifikacja za pierwsze przewinienie, 
2) 2-letnia dyskwalifikacja za drugie przewinienie 
3) dożywotnia dyskwalifikacja za kolejne przewinienie. 

2. W razie odmowy poddania się badaniom kontrolnym lub niezgłoszenia się zawodnika do kontroli 
antydopingowej stosuje się kary dyscyplinarne: 

1) 2-letniej dyskwalifikacji za pierwsze przewinienie, 
2) Dożywotniej dyskwalifikacji za drugie przewinienie. 

3. Naruszenie przepisów antydopingowych polega w szczególności na dostarczaniu, dystrybucji, handlu lub 
podawaniu zabronionych środków farmakologicznych, stosowaniu metod uznanych za dopingowe bądź 
nakłanianiu do stosowania dopingu. 
4. Odpowiedzialność za stosowanie dopingu ponoszą również trenerzy, instruktorzy, działacze oraz inne osoby, 
którym udowodnione zostanie naruszenie przepisów antydopingowych. 
5. W razie ujawnienia u zawodników małoletnich zabronionych środków farmakologicznych lub stosowania 
metod uznanych za dopingowe organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne zawiadamia o tym prokuratora 
oraz rodziców małoletniego. 
6. Orzeczenie kary za naruszenie przepisów antydopingowych następuje niezależnie od ukarania 
dyscyplinarnego. 
7. Przepisy §10 stosuje się odpowiednio. 
 

ROZDZIAŁ III 
Postępowanie dyscyplinarne 

§15 
Postępowanie dyscyplinarne odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminem.  
 
§16 
Postępowanie dyscyplinarne należy prowadzić tak, aby osoba która dopuściła się wykroczenia dyscyplinarnego 
poniosła karę, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności. 
 
§17 
O każdym ujawnionym wykroczeniu dyscyplinarnym, wszczęciu i zakończeniu postępowania dyscyplinarnego 
należy zawiadomić Zarząd Polskiego Związku Karate. 



§18 
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek (zawiadomienie) lub z urzędu. 
2. W zawiadomieniu o ujawnieniu czynu mogącego stanowić wykroczenie dyscyplinarne należy wskazać 
okoliczności jego popełnienia, a w miarę możliwości wskazać odpowiednie dowody. 
 
§19 
1. Postępowanie dyscyplinarne jest niezależne od postępowania karnego lub wykroczeniowego, prowadzonego 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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. 

 
 

§20 
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 działać przez swojego obrońcę. 
3. W toku postępowania dyscyplinarnego organ powinien wysłuchać obwinionego, rozpoznać wnioskowane 
przez niego dowody oraz umożliwić wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu, w 
szczególności co do dowodów świadczących na jego niekorzyść. 
4. Obwinionemu, na jego żądanie lub jego obrońcy, należy umożliwić złożenie wyjaśnień na piśmie.  
5. 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 organy dyscyplinarnego. 
6. Obwinionemu oraz jego obrońcy udostępnia się akta sprawy, wraz z możliwością sporządzania z nich 
odpisów lub fotokopii.  
 
§21 
1.  Organami prowadzącymi postępowanie dyscyplinarne są: 

1) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Karate jako organ I instancji, 
2) Zarząd Polskiego Związku Karate jako organ II instancji. 

2. Do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania wyjaśniającego wyznacza się jedną 
osobę spośród składu organu wymienionego w ust. 1. 
3. Osoba przeprowadzająca postępowanie dyscyplinarne nie może wchodzić w skład zespołu orzekającego w 
przedmiocie winy i kary. 
4. Organ I instancji orzeka jednoosobowo. 
5. Organ II instancji orzeka w składzie trzyosobowym.  
6. Orzeczenia dyscyplinarne organów kolegialnych zapadają w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 
głosów.  
 
§22 
1. Komisja Dyscyplinarna może przekazać sprawę do rozpoznania Zarządowi Klubu, który orzeka jako organ I 
instancji. 
2. Przekazanie o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć spraw: 

1) zawodników członków tych klubów, z wyłączeniem zawodników kadry narodowej,  
2) trenerów i instruktorów oraz działaczy sportowych tych klubów. 



3. Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Karate nie może delegować swoich uprawnień jako organ pierwszej 
instancji w sprawach: 

1) sędziów 
2) trenerów kadry narodowej 
3) zawodników kadry narodowej 

4. Zarząd Polskiego Związku Karate może powierzyć Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Karate do 
rozpoznania jako organowi I Instancji sprawy podlegające właściwym Zarządom Klubów sportowych jeżeli 
wymaga tego waga i charakter sprawy. 
 
§23 
1. Zarząd Klubu sportowego może wymierzyć kary, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 1-4 oraz zakazy określone w 
§13 ust 1.  
2. Jeśli okoliczności i ciężar popełnionego wykroczenia rodzi przypuszczenie wymierzenia kary surowszej, Zarząd 
Klubu jest obowiązany przekazać sprawę do rozpoznania Komisji Dyscyplinarnej. 
3. Przekazując sprawę, Zarząd Klubu może wskazać na piśmie swoje stanowisko oraz proponowane 
rozstrzygnięcie. 
 
§24 
1. Od orzeczenia dyscyplinarnego ukaranemu przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia tego orzeczenia. 
2. Odwołanie od organu I instancji wnosi się do organu II instancji. 
3. O prawie do odwołania należy pouczyć ukaranego. 
 
§25 
1. Jeżeli sprawę rozstrzygał Zarząd Klubu, odwołanie wnosi się do Komisji Dyscyplinarnej PZK.  
2. Po otrzymaniu odwołania, Komisja Dyscyplinarna PZK zwraca się do Zarządu Klubu o przedłożenie 
uzasadnienia wydanego orzeczenia, a następnie bada poprawność rozstrzygnięcia.  
3. Komisja Dyscyplinarna PZK może zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne utrzymać w mocy albo samodzielnie 
przeprowadzić postępowanie od nowa.  
4. Wydane przez Komisję Dyscyplinarną PZK orzeczenie dyscyplinarne zastępuje rozstrzygnięcie Zarządu Klubu i 
może zostać zaskarżone na zasadach ogólnych do organu II instancji.  
 
§26 
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. 
 
§27 
1. Orzeczenie dyscyplinarne staje się prawomocne, jeżeli ukarany nie złożył odwołania. 
2. W przypadku złożenia odwołania orzeczenie staje się prawomocne z chwilą rozpatrzenia tego odwołania 
przez organ II instancji i wydania stosownego orzeczenia. 
 
Ostateczne orzeczenie dyscyplinarne może zostać zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu 
działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 
czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2010 Nr 127, poz. 857 ze zm.). 
 
§28 
1. Sprawy o wykroczenia dyscyplinarne, o których mowa w §12, rozpoznaje Zarząd Polskiego Związku Karate 
jako organ I instancji. Przepisy §21 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 



2. W przypadku orzeczenia zawieszenia, członkowi Związku służy odwołanie do innego równorzędnego składu 
Zarządu Polskiego Związku Karate. 
3. Odwołanie, o którym mowa w §2, należy wnieść w terminie zawitym 14 dni dnia otrzymania orzeczenia. 
4. Rozpoznając odwołanie, organ może zaskarżone orzeczenie utrzymać w mocy lub je zmienić. 
 
§29 
Postępowanie uproszczone. 
1. Jeśli waga wykroczenia jest nieznaczna, a okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości w 
świetle zgromadzonego materiału, organ I instancji może wydać decyzję o ukaraniu. 
2. Decyzją o ukaraniu można nałożyć wyłącznie karę określoną w §7 ust. 1 pkt 1-4, przy czym karę pieniężną 
można nałożyć w wysokości od 50 do 250 zł. 
3. Decyzja o ukaraniu musi zawierać oznaczenie organu dyscyplinarnego, datę wydania, dokładne określenie 
zarzucanego czynu wraz z przytoczeniem dowodów, nałożoną karę i inne niezbędne rozstrzygnięcia oraz 
pouczenie o możliwości i terminie na wniesienie odwołania. 
4. Odwołanie od decyzji o ukaraniu należy wnieść do organu, który ją wydał w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej decyzji. 
5. W przypadku skutecznego wniesienia odwołania decyzja o ukaraniu traci moc, a postępowanie toczy się na 
zasadach ogólnych, jako postępowanie I instancyjne. 
 
§30 
1. Sprawę o wykroczenie dyscyplinarne popełnione przez Członka Komisji Dyscyplinarnej PZK rozpatruje Zarząd 
Polskiego Związku Karate, jako organ pierwszej instancji. Przepisy §21 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
2. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez Zarząd Polskiego Związku Karate jako organ I instancji służy 
odwołanie do innego równorzędnego składu Zarządu, jako organu II instancji. 
3. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. 
4. Rozpoznając odwołanie, organ może zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne utrzymać w mocy lub je zmienić.  
 

ROZDZIAŁ IV 
Wykonywanie orzeczeń i zacieranie kar dyscyplinarnych 

§31 
1. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne podlega niezwłocznemu wykonaniu przez organizacje sportową, 
której ukarany jest członkiem lub działaczem sportowym. 
2. Zawiadomienie o ukaraniu za naruszenie przepisów antydopingowych przekazuje się Komisji do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie. 
3. Treść orzeczenia dyscyplinarnego może być podana do wiadomości publicznej środowiska Polskiego Związku 
Karate. Decyzja w tym przedmiocie należy do właściwego w danej sprawie zarządu klubu sportowego lub 
Prezesa Polskiego Związku Karate. 
 
§32 
1. W kwestii zarządzenia wykonania kary zawieszonej oraz rozpatrzenia wniosku ukaranego o darowanie kary 
dyscyplinarnej lub orzeczonego zakazu rozstrzyga Komisja Dyscyplinarna PZK, jako organ I instancji. 
2. Organ wydaje decyzję o zarządzeniu wykonania kary zawieszonej lub podtrzymuje jej zawieszenie. 
3. Wniosek o darowanie kary dyscyplinarnej lub orzeczonego zakazu organ I instancji może uwzględnić w 
całości, w części albo oddalić go w całości. 
4. Od orzeczenia organu I instancji służy zażalenie do organu II instancji. 
5. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. 
6. Rozpoznając zażalenie, organ II instancji może zaskarżoną decyzję utrzymać w mocy lub ją zmienić. 
7. Od orzeczenia organu II instancji odwołanie nie przysługuje. 
 
 



ROZDZIAŁ V 
Postanowienia Końcowe 

§25 
1. Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz prawo interpretowania jego przepisów przysługuje 
Walnemu Zgromadzeniu Delegatów. 
2. Tracą moc przepisy dotychczasowego Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Karate.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 
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