
                                                                                                                             

 

Regulamin Dyscyplinarny  
Polskiego Związku Golfa 

przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Golfa w dniu 30 września 2011 r. 

 

Na podstawie 26 § 4 Statutu Polskiego Związku Golfa postanawia się, co następuje:  

 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. [Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa]  
1. Komisja Dyscyplinarno – Regulaminowa Polskiego Związku Golfa zwana dalej "Komisją" 

działa na podstawie Statutu Polskiego Związku Golfa (Rozdział V).                      
2. Regulamin Dyscyplinarny PZG zwany dalej "regulaminem" stosuje się wobec członków 

władz, klubów golfowych zrzeszonych w Polskim Związku Golfa zwanym dalej              
"PZG" oraz wobec zawodników, trenerów, sędziów,  jak również działaczy sportowych 
tych klubów oraz osób będących w strukturach PZG.   

3. Podmioty wymienione w ust. 2 zobowiązane są do postępowania zgodnego z zasadami 
etyki, lojalności i sportowego zachowania; ponoszą odpowiedzialność za popełnione 
przewinienia dyscyplinarne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.   

4. Kluby ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników, działaczy, oraz 
innych osób pełniących funkcje podczas zawodów na zlecenie klubu.   

5. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie statutu, uchwał władz, decyzji, 
regulaminów, przepisów antydopingowych oraz orzeczeń organów dyscyplinarnych PZG, 
a także innych przepisów nadrzędnych władz sportowych i administracyjnych oraz reguł  
i etyki gry w golfa.  

6. Odpowiedzialność dyscyplinarna na zasadach określonych w niniejszym regulaminie nie 
wyklucza odpowiedzialności przed innymi pozasportowymi organami. 

7. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne. Za jedno  
przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą. 

8. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną 
karę łączną, stanowiącą karę zasadniczą, która winna uwzględniać wszystkie 
przewinienia.   

9. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach należących do właściwości organów 
dyscyplinarnych toczy się według postanowień niniejszego regulaminu, do którego 
pomocnicze zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego 
o sądzie polubownym.  

 
§ 2. [Skład Orzekający Komisji Dyscyplinarno- Regulaminowej]   
1. Komisja Dyscyplinarno – Regulaminowa, jako organ I instancji  rozpatruje sprawy 

kolegialnie w składzie 3 osobowym.   
2. Skład orzekający oraz termin, miejsce i godzinę wyznacza na dane posiedzenie 

przewodniczący Komisji. 
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3. Sprawę do Komisji może wnieść każdy z podmiotów wymienionych w § 1 ust.2,                       
w szczególności osoba i/lub organizacja zainteresowana rozstrzygnięciem spornej 
kwestii.  
 

ROZDZIAŁ II 
Zasady karania. Rodzaje kar dyscyplinarnych. 

 
§ 3. [Zasady postępowania]  
Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:  
1. domniemania niewinności,  
2. kontradyktoryjności,  
3. obiektywizmu (bezstronności),  
4. prawdy materialnej,  
5. prawa do obrony. 
 
§ 4. [Sankcje i tryb odwoławczy]  
1. Ustala się następujące rodzaje kar:  

a) upomnienie;  
b) nagana;  
c) utrata prawa udziału w turniejach organizowanych przez Związek na okres od 2 

miesięcy do 2 lat; 
d) zawieszenie licencji PZG na okres od 2 miesięcy do 2 lat; zawieszenie licencji PZG 

oznacza brak oficjalnego handicapu Związku w okresie wykonywania kary;  
e) unieważnienie licencji PZG;  
f) dożywotnia dyskwalifikacja; 
g) wykluczenie ze struktur Związku.  

2. Wobec podmiotu, względem, którego prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne 
mogą być stosowane kary określone w §27 pkt. 4 a-f Statutu Polskiego Związku Golfa, 
jeżeli wymierzenie tych kar za przewinienia określone w pkt. § 27 pkt. 6 a-d  Statutu 
Polskiego Związku Golfa nie kwalifikują się do wymierzenia kary wykluczenia ze Związku.  

3. Członkowie Związku lub osoby fizyczne zrzeszone w ich strukturach mogą zostać 
wykluczeni ze Związku, w przypadku:  

a) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku;  
b) rażącego naruszania reguł sportowych gry w golfa;  
c) umyślnego działania na szkodę Związku;  
d) składania nieprawdziwych oświadczeń do Związku.  

4. Kara wykluczenia może zostać nałożona na członków Związku, zawodników, sędziów, 
działaczy i szkoleniowców zrzeszonych w strukturach Związku. 

5. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej osobie ukaranej przysługuje 
odwołanie do Zarządu Związku. Odwołanie składa się w terminie 21 dni od daty 
doręczenia orzeczenia Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej. Odwołanie wniesione po 
terminie, Zarząd może pozostawić bez rozpoznania.  

6. Od decyzji Zarządu Związku utrzymującą w mocy karę wymienioną w § 27 ust.. 4 pkt. f-g 
Statutu Polskiego Związku Golfa służy odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Spraw 
Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 
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ROZDZIAŁ III 
Przebieg postępowania 

 

§ 5. [Posiedzenie Komisji]  

1. Posiedzenia Komisji są jawnie.  
2. Skład orzekający na życzenie stron może wyłączyć jawność całości lub część posiedzenia.  
3. Skład orzekający z urzędu ogranicza jawność postępowania, gdy dotyczy ona drażliwych 

kwestii życia osobistego lub spraw o zniewagę i/lub pomówienie. 
 
§ 6. [Przyjęcie sprawy]  
1. Komisja decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnięcia.  
2. Komisja nie rozpatruje spraw, w których toczy się postępowanie przed sądem 

powszechnym.  
3. Jeżeli Komisja nie podejmie się rozstrzygnięcia sprawy albo rozstrzygnięcie takie jest z 

określonych powodów niemożliwe - powiadamia o przyczynie nie rozpoznania sprawy 
stronę wnoszącą skargę lub doniesienie, informując ją o możliwości zwrócenia się do 
wskazanego organu i zwracając otrzymane materiały. 

 
§ 7. [Wyłączenie Członków]  
1. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, poszczególny członek zespołu 

orzekającego może być wyłączony ze sprawy na wniosek zainteresowanej osoby lub z 
własnej inicjatywy, a także wtedy, gdy pozostaje on w stosunku zależności lub 
nadrzędności służbowej zainteresowanej osoby, której dotyczy postępowanie. 

2. O wyłączeniu osoby z ust.1 rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego. 
Przewodniczący lub jego zastępca wyznacza innego członka Komisji do wzięcia udziału w 
rozpatrywaniu sprawy. 

 
§ 8. [Wszczęcie postępowania]  
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów 

uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, przy czym może 
być ono poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.    

2. Przewodniczący organu dyscyplinarnego ustala termin posiedzenia oraz zawiadamia 
zainteresowane strony o przysługującym im prawie udziału w posiedzeniu, na co 
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.  

3. Jeżeli strona jest powiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność nie stoi na 
przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 
Komisja uzna obecność strony za konieczną lub zaistnieją przesłanki usprawiedliwiające 
nieobecność, wiadome Komisji w chwili podejmowania decyzji - wówczas posiedzenie 
się odracza.  

  
§ 9. [Przebieg posiedzenia]  
1. Przewodniczący zespołu orzekającego otwiera i prowadzi posiedzenie.  
2. Posiedzenie rozpoczyna się od wywołania sprawy. Następnie przewodniczący sprawdza, 

czy osoby wezwane i zawiadomione  o terminie posiedzenia stawiły się oraz czy nie ma 
przeszkód formalnych do rozpoznawania sprawy.  

3. Przewodniczący czuwa nad jej prawidłowym i sprawnym przebiegiem, zwracając uwagę, 
aby w toku posiedzenia zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, 
przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.  
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§ 10. [Pełnomocnicy]    
1. Pełnomocnikiem osoby fizycznej będącej stroną w postępowaniu dyscyplinarnym może 

być adwokat lub radca prawny, a ponadto rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni, a 
także upoważniony przez nią działacz lub pracownik klubu, którego jest on członkiem.   

2. Pełnomocnikiem osoby prawnej będącej stroną w postępowaniu dyscyplinarnym może 
być adwokat lub radca prawny, a ponadto upoważniony działacz lub pracownik tej 
osoby. 

  
§ 11. [Postępowanie dowodowe]  
1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe przewodniczący zapoznaje obwinionego                    

z treścią zarzucanego mu czynu.  
2. Po upewnieniu się,  że obwiniony zrozumiał treść zarzutu, przewodniczący zapytuje go, 

jakie chce złożyć wyjaśnienia oraz czy przyznaje się do winy.  
3. Obwinionemu przysługuje prawo obecności przy wszystkich czynnościach postępowania 

dowodowego, zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co 
do poszczególnych dowodów.  

4. Dowody na poparcie zarzutu powinny być przeprowadzone przed dowodami służącymi 
do obrony.  

5. Świadków przesłuchuje się podczas nieobecności tych  świadków, którzy jeszcze nie 
składali wyjaśnień.  

6. Przewodniczący może uchylić pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie.  
7. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przewodniczący udziela głosu 

stronom, a następnie, jeśli uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, zamyka posiedzenie 
i zarządza przerwę celem odbycia narady Komisji.  

 
§ 12. [Procedowanie nad rozstrzygnięciem]  
1. Komisja na podstawie zebranego materiału rozstrzyga o sprawie większością  głosów               

w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.  
2. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący.  
3. Członek Komisji, który głosował przeciw uznaniu obwinionego za winnego, może 

powstrzymać się od głosowania nad karą - wówczas głos ten przyłącza się do zdania 
najprzychylniejszego dla obwinionego.  

4. Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który 
podpisuje rozstrzygnięcie i ma prawo zaznaczyć na nim swoje zdanie odrębne. 

 
§ 13. [Orzeczenia]  
1. Komisja wydaje orzeczenie:  

a) o winie albo o uniewinnieniu,  
b) o ukaraniu albo o odstąpieniu od wymierzenia kary - w przypadku winy,  
c) o umorzeniu postępowania. 

2. Orzeczenie Komisji powinno zawierać:  
1. skład imienny zespołu orzekającego,  
2. datę i miejsce wydania orzeczenia,  
3. imię i nazwisko lub nazwę innego podmiotu (instytucji/klubu), którego dotyczyła sprawa,  
4. określenie zarzucanego czynu oraz wskazanie naruszonego przepisu Statutu, regulaminu  

lub uchwał PZG lub innych przepisów do przestrzegania których obwiniony był 
obowiązany,  
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5. decyzję podjętą przez Komisję,  
6. pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia orzeczenia,  
7. uzasadnienie. 
 

§ 14. [Ogłoszenia i doręczenia]  

1. Rozstrzygnięcie wniesionej sprawy ogłasza się jawnie po zakończeniu narady Komisji. 
2. Jeżeli obwiniony po złożeniu wyjaśnień samowolnie opuści miejsce rozprawy przed jej 

zakończeniem, rozstrzygnięcie ogłasza się nawet wówczas, gdy na sali nie ma osób 
uprawnionych do wnoszenia odwołań. 

3. Termin zaskarżenia orzeczenia w trybie ust. 2 biegnie od jego faktycznego ogłoszenia. 
4. Jeżeli orzeczenie ogłoszono na rozprawie, to uprawnieni do wnoszenia odwołań mogą 

żądać bezpośrednio po jego ogłoszeniu, doręczenia im rozstrzygnięcia. W tej sytuacji 
termin wniesienia odwołania liczy się od dnia jego doręczenia. 

5. Orzeczenie wydane zaocznie lub postanowienie o umorzeniu postępowania doręcza się 
niezwłocznie obwinionemu i wnioskodawcy. 

 
§ 15. [Dwuinstancyjność postępowania]  
1. W sprawowaniu władzy jurysdykcyjnej obowiązuje zasada dwuinstancyjności.  
2. Od decyzji Zarządu Związku utrzymującą w mocy karę:  

a) dożywotniej dyskwalifikacji;  
b) wykluczenia ze struktur Związku  
służy skarga do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie 
Olimpijskim w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia dyscyplinarnego wraz z 
uzasadnieniem.  

3. Od pozostałych orzeczeń wydanych przez Komisję przysługuje prawo odwołania                  
w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia dyscyplinarnego wraz z uzasadnieniem, do 
Zarządu Polskiego Związku Golfa, jako organu odwoławczego II instancji. Odwołanie 
wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżenie orzeczenia. Organ ten 
doręcza odpis odwołania stronie przeciwnej, a następnie akta sprawy przekazuje 
organowi II instancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.  

4. Orzeczenie I instancji, od którego nie wniesiono odwołania, jak również orzeczenie                
II instancji są prawomocne.  

5. Odwołanie z naruszeniem terminu, o którym mowa w §  15 ust. 3, organ dyscyplinarny  I 
instancji pozostawia bez biegu. Orzeczenie w tym przedmiocie zapada na posiedzeniu 
niejawnym i wymaga uzasadnienia.  

6. Zarząd jako organ II instancji rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, nie może 
pogorszyć sytuacji strony wnoszącej odwołanie.  

7. Organ dyscyplinarny II instancji może:   
a) utrzymać w mocy orzeczenie I instancji,   
b) zmienić orzeczenie I instancji,   
c) uchylić orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez organ                  

I instancji.    
8. Do sposobu przeprowadzenia oraz w kwestiach pozostałych postępowania 

odwoławczego mają zastosowanie przepisy o postępowaniu przed I instancją.  
 
§ 16. [Dokumentacja]  
1. Z przebiegu rozprawy sporządza się zwięzły protokół.  
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2. Komisja prowadzi rejestr spraw i dokumentację, za którą odpowiedzialny jest 
przewodniczący Komisji. 

3. Organy dyscyplinarne obowiązane są prowadzić ewidencję wymierzonych kar. 
 

§ 17. [Przedawnienie ścigania i zatarcie kary] 

1. Po upływie trzech lat licząc od daty odbycia kary, na wniosek ukaranego kara może być 
wykreślona z ewidencji kar przez organ, który orzekł o karze. Z chwilą skreślenia kary, 
uważa się ją za niebyłą.  

2. Postępowanie nie może być wszczęte, a wszczęte winno być umorzone, jeżeli od chwili 
wykroczenia upłynął okres dłuższy niż 3 lata. 

 

ROZDZIAŁ IV 
Tryb Zaoczny Postępowania 

 
§ 18. [Podstawy]  
1. W przypadku powzięcia przez Komisję informacji o popełnieniu przewinienia 

dyscyplinarnego, które kwalifikuje się do wymierzenia kary dyscyplinarnej przewidzianej 
w § 4 pkt.1 a-b, Przewodniczący Komisji może skierować sprawę do trybu postępowania 
zaocznego.  

2. W trybie postępowania zaocznego, nie stosuje się przepisów niniejszego regulaminu 
dotyczącego rozprawy.  

3. Komisja zwraca się pisemnie do obwinionego, zawiadamiającego i świadków zdarzenia, 
o przedstawienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pisemnej 
odpowiedzi, w której osoba wezwana obowiązana jest przedstawić wszelkie okoliczności 
spornego zdarzenia.  

4. Komisja po otrzymania właściwych dokumentów, podejmuje decyzję o nałożeniu kary 
dyscyplinarnej przewidzianej w § 4 pkt.1 a-b lub o przekazaniu sprawy na rozprawę.  

5. W przypadku złożenia przez obwianego sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej, orzeczenie podlega uchyleniu a sprawa jest 
przekazywana na rozprawę.  

 
  ROZDZIAŁ V 

Doping 
 

§ 19. [Przepisy antydopingowe] 
1. Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, menedżerowie, lekarze, fizjolodzy, masażyści oraz 

sędziowie i działacze ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów 
antydopingowych, określonych przez Komisję ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie i 
Międzynarodową Federację Golfa (IGF). 

2. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest 
przez organy dyscyplinarne PZG w oparciu o niniejszy regulamin, z uwzględnieniem 
zasad określonych w przepisach antydopingowych Komisji ds. Zwalczania Dopingu w 
Sporcie i Międzynarodowej Federacji Golfa (IGF). 
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ROZDZIAŁ VI 
 Wznowienie postępowania  
 
§  20. [Podstawy wznowienia postępowania]  
1. W przypadku ujawnienia się nowych okoliczności nieznanych organowi dyscyplinarnemu 

w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów PZG może być  złożony wniosek o 
wznowienie postępowania.    

2. Wniosek taki do organu dyscyplinarnego, który wydał prawomocne orzeczenie, może 
skierować Zarząd PZG, działając z urzędu lub na prośbę stron postępowania.    

3. Uznając, iż istnieją podstawy do wznowienia postępowania właściwy organ 
dyscyplinarny  uchyla poprzednie orzeczenie i ponownie rozpoznaje tę sprawę. 

 

ROZDZIAŁ VII 
Wykonanie orzeczeń organów dyscyplinarnych PZG 

 
§  21. [Kary za niewykonanie orzeczeń dyscyplinarnych]  
1. Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów dyscyplinarnych 

PZG wymierza się kary:   
a) klubom - pieniężne do 5000 zł i/lub pozbawienie licencji PZG członków Klubu,  
b) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom - od dyskwalifikacji do 

wykluczenia z PZG. 
 
§ 22. [Organ uprawniony do orzekania kar]  
1. Organem uprawnionym do orzekania kar,  o których mowa w § 19 jest Komisja 

Dyscyplinarno – Regulaminowa PZG. Od wydanego orzeczenia stronie przysługuje 
odwołanie do Zarządu  PZG w terminie 14 dni od daty otrzymania tego orzeczenia z 
uzasadnieniem.   

2. Kary wymierzone na podstawie § 19 niniejszego regulaminu, mogą być zawieszone, 
obniżone lub darowane w przypadku wykonania orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
dyscyplinarnego.   

 
§ 23. [Przepisy przejściowe]  
Postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu toczyć się  będą 
według zasad wskazanych w niniejszym regulaminie, poczynając od daty jego wejścia w  
życie. 
 
§ 24. [Przepisy końcowe] 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2012 r.  

 


