REGULAMIN
POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
ROZDZIAŁ I

1.
2.

1.
2.

§ 1.
Postępowanie przed Sądem Związkowym jako sądem organizacyjnym, dyscyplinarnym lub
honorowym jest dwuinstancyjne i jawne.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zespół orzekający na wniosek strony lub z
własnej inicjatywy może odstąpić od jawności postępowania.
§ 2.
Postępowanie przed Sądem Związkowym może być prowadzone niezależnie od innego
postępowania toczącego się poza Polskim Związkiem Żeglarskim w tej samej sprawie.
Jeśli jednak ustalenia tamtych postępowań mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
przed Sądem Związkowym, może on zawiesić swoje postępowanie do czasu zakończenia
postępowania toczącego się poza PZŻ. Decyzję o zawieszeniu sprawy podejmuje
Przewodniczący Sądu Związkowego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej ze stron.

§ 3.
Sąd Związkowy Polskiego Związku Żeglarskiego jest właściwy:
1) jako sąd organizacyjny do orzekania w sprawach wykroczeń popełnionych przez
członków PZŻ lub osoby stowarzyszone,
2) jako sąd dyscyplinarny do rozpatrywania spraw dotyczących wykroczeń
zagrożonych pozbawieniem, zawieszeniem lub ograniczeniem uprawnień nadawanych
przez PZŻ,
3) jako sąd honorowy do orzekania w sprawach dotyczących członków honorowych
PZŻ oraz członków władz i organów PZŻ,
4) jako sąd koleżeński, działający zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Regulaminu,
do rozstrzygania sporów między członkami Związku, jego organami, jednostkami
statutowymi lub osobami stowarzyszonymi,
5) do ostatecznego orzekania w sprawach dotyczących właściwości Sądu Związkowego,
6) do ostatecznego rozpatrywania zażaleń na postanowienia Rzeczników
Dyscyplinarnych PZŻ.
§ 4.
Wykroczeniem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest naruszenie przepisów
obowiązujących w żeglarstwie, dobrych zwyczajów lub prawideł dobrej praktyki żeglarskiej,
naruszenie norm współżycia społecznego w działalności żeglarskiej lub inny czyn wyrządzający
szkodę dobremu imieniu żeglarstwa polskiego.
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§ 5.
Odpowiedzialności za wykroczenia podlegają:
1) członkowie PZŻ i osoby stowarzyszone,
2) osoby fizyczne, legitymujące się uprawnieniami wydanymi przez PZŻ, zwane dalej:
obwinionymi.
Odpowiedzialność dyscyplinarna jest niezależna od innego rodzaju odpowiedzialności.
§ 6.
Nie wszczyna się postępowania za popełnienie wykroczenia, gdy:
1) od popełnienia wykroczenia upłynął okres 3 lat,
2) obwiniony zmarł lub w przypadku członków związku, ich członkostwo uległo
rozwiązaniu.
Postępowanie dyscyplinarne uważa się za wszczęte z dniem złożenia przez Rzecznika
Dyscyplinarnego do Sądu Związkowego zawiadomienia, o którym mowa w § 10 ust. 1.
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Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ulega przedłużeniu o czas zawieszenia, o którym
mowa w § 2.
§ 7.
Zgodnie z zapisem § 36 Statutu PZŻ Sąd Związkowy w ramach zawieranych porozumień
może przekazać część swoich uprawnień sądom działającym przy Okręgowych Związkach
Żeglarskich.
Okręgowe Sądy Związkowe, na mocy porozumień zawartych z Sądem Związkowym PZŻ,
są właściwe do orzekania jako Sąd Dyscyplinarny w sprawach zagrożonych utratą
uprawnień, do nadawania których upoważnione są Okręgowe Związki Żeglarskie oraz w
sprawach czynów popełnionych w czasie lub w związku z zawodami sportoworekreacyjnymi organizowanymi lub współorganizowanymi przez PZŻ, dla uczestników nie
posiadających licencji sportowej.
Za właściwość terytorialną Okręgowego Sądu Związkowego przyjmuje się miejsce
zamieszkania obwinionego lub siedzibę organizatora zawodów sportowych na terenie
właściwości terytorialnej danego OZŻ.
O właściwości miejscowej Okręgowego Sądu Związkowego decyduje Przewodniczący
Sądu, do którego została wniesiona sprawa.
W przypadkach wątpliwych przewodniczący Okręgowego Sądu Związkowego może
zwrócić się o rozstrzygnięcie do Przewodniczącego Sądu Związkowego PZŻ.
§ 8.
Społeczność żeglarską reprezentuje w postępowaniu przed Sądem Związkowym Rzecznik
Dyscyplinarny PZŻ.
Rzeczników Dyscyplinarnych PZŻ na kadencję lub do oznaczonej sprawy powołuje Zarząd
PZŻ.
Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia danej sprawy desygnuje Sekretarz Generalny
PZŻ, który o powyższym zawiadamia wszystkich zainteresowanych.
§ 9.
Dyscyplinarne postępowanie przygotowawcze w sprawach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt
1, 2 i 3 Regulaminu Sądu Związkowego Polskiego Związku Żeglarskiego wszczyna i
prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny.
Podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego do rozprawy przed Sądem
Związkowym jako sądem organizacyjnym, dyscyplinarnym lub honorowym stanowi
skierowany do Rzecznika Dyscyplinarnego pisemny wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego sprawę i jego adres,
2) imię i nazwisko lub nazwę obwinianego i jego adres,
3) dokładne określenie zarzucanego czynu, szczegółowy opis wszelkich okoliczności,
dowody popełnienia czynu oraz inne istotne dla sprawy informacje,
4) podpis wnoszącego sprawę.
W trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego w sprawach o popełnienie
wykroczenia, Rzecznik Dyscyplinarny może z własnej inicjatywy rozszerzyć postępowanie
o inne osoby.
§ 10.
Skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Związkowy PZŻ w trybie przewidzianym w
§ 2 ust. 1. pkt 1,2 i 3 Regulaminu Sądu Związkowego Polskiego Związku Żeglarskiego
należy do kompetencji Rzecznika Dyscyplinarnego.
W przypadku stwierdzenia, że zgłoszona sprawa nie kwalifikuje się do rozpoznania przez
Sąd Związkowy PZŻ w trybie, o którym mowa w ust. 1, Rzecznik Dyscyplinarny może:
1) oddalić sprawę,
2) przekazać ją według właściwości do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego
Związku Żeglarskiego lub stowarzyszenia żeglarskiego będącego członkiem PZŻ.
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W przypadku, gdy charakter sprawy wskazuje na możliwość jej rozpatrzenia w trybie Sądu
Koleżeńskiego, Rzecznik Dyscyplinarny informuje o takiej możliwości obie strony i po
uzyskaniu ich zgody przekazuje sprawę Przewodniczącemu Sądu Związkowego PZŻ.
§ 11.
O wpłynięciu sprawy i podjętej przez siebie decyzji o jej przyjęciu do rozpatrzenia,
oddaleniu lub przekazaniu do rozpatrzenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego
Związku Żeglarskiego lub stowarzyszenia żeglarskiego będącego członkiem PZŻ,
Rzecznik Dyscyplinarny obowiązany jest zawiadomić na piśmie strony, Zarząd PZŻ oraz
Sąd Związkowy w terminie 21 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zawiadomienie powinno
zawierać pouczenie o terminie i możliwości złożenia zażalenia.
Stronom przysługuje prawo złożenia do Sądu Związkowego zażalenia na decyzję o
oddaleniu lub przekazaniu sprawy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zażalenie, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje na posiedzeniu niejawnym trzyosobowy
zespół złożony z członków Sądu Związkowego powołany przez Przewodniczącego Sądu
Związkowego. Zespół ten może zażalenie uwzględnić lub oddalić.
§ 12.
Zadaniem
prowadzonego
przez
Rzecznika
Dyscyplinarnego
postępowania
przygotowawczego jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia znamion
wykroczenia, ustalenie i zabezpieczenie dowodów, zebranie niezbędnych danych o
obwinionym, w szczególności uzyskanie informacji o jego dotychczasowej opinii, stażu
żeglarskim, poprzedniej karalności itp. oraz odebranie od obwinionego wyjaśnień ustnych
i/lub na piśmie.
Jeśli wyjaśnienie okoliczności popełnienia czynu tego wymaga, postępowanie
przygotowawcze może obejmować dalej idące czynności zmierzające do zbadania stanu
faktycznego, jak np. przesłuchanie świadków, uzyskanie opinii biegłych, przeprowadzenie
oględzin lub ekspertyzy.
Rzecznik Dyscyplinarny sporządza z każdej swej czynności protokół odzwierciedlający jej
przebieg.
§ 13.
Wezwania oraz zawiadomienia kierowane do obwinionego o popełnienie wykroczenia
przesyła się listami poleconymi za zwrotnym poświadczeniem odbioru. List polecony nie
podjęty w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego nadejściu i zwrócony
do nadawcy pozostawia się w aktach postępowania dyscyplinarnego ze skutkiem
doręczenia.
W sytuacji, gdy obwiniony unika złożenia wyjaśnień, w szczególności zaś nie odbiera
wysłanej do niego korespondencji, nie odpowiada na otrzymaną korespondencję lub nie
reaguje na przekazaną mu w inny wiarygodny sposób informację o toczącym się
postępowaniu, Rzecznik Dyscyplinarny może, wykazując się należytą starannością w
próbie dotarcia do obwinionego, sporządzić wniosek o zawieszenie wszystkich uprawnień
nadanych przez PZŻ, do czasu jego stawiennictwa przed Sądem Związkowym.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, decyzję o zawieszeniu uprawnień podejmuje na
posiedzeniu
niejawnym
trzyosobowy
skład
orzekający
wyznaczony
przez
Przewodniczącego Sądu Związkowego wyłoniony spośród członków Sądu Związkowego.
Podjęcie decyzji o zawieszeniu uprawnień zawiesza bieg terminu, o którym mowa w § 6
ust. 1. pkt 1.
Na 30 dni przed rozpatrzeniem wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego, o którym mowa w
ust. 1, Przewodniczący Sądu Związkowego zamieszcza na internetowej stronie PZŻ
informację o tym, że wzywa obwinionego do stawiennictwa przed Sądem. W wezwaniu
zamieszcza się jedynie imię, nazwisko obwinionego, posiadane uprawnienia żeglarskie
oraz ich numery.
Decyzję o zawieszeniu uprawnień Przewodniczący Sądu Związkowego przekazuje
Sekretarzowi Generalnemu PZŻ, w celu odnotowania jej w prowadzonym rejestrze oraz
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zamieszcza ją na stronie internetowej PZŻ, podając jedynie imię i nazwisko obwinionego,
posiadane uprawnienia żeglarskie oraz ich numery.
Warunek stawiennictwa, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony z chwilą złożenia
prowadzącemu sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu stosownych wyjaśnień. Po ich
uzyskaniu Rzecznik Dyscyplinarny stawia niezwłocznie wniosek o uchylenie zawieszenia
uprawnień. Decyzję o uchyleniu zawieszenia podejmuje Przewodniczący Sądu
Związkowego i przekazuje ją Sekretarzowi Generalnemu PZŻ w celu niezwłocznego
odnotowania powyższej decyzji w rejestrze, o którym mowa w ust. 5 oraz niezwłocznie
usuwa dane obwinionego ze strony internetowej Związku.
W czasie trwania postępowania wyjaśniającego procedurę, o której mowa w niniejszym
paragrafie, można stosować wielokrotnie. Ponadto, jeśli obwiniony stosując sposoby, o
których mowa w ust. 1, unika stawiennictwa przed Sądem Związkowym, może ją również
odpowiednio zastosować wyznaczony do rozpatrzenia sprawy zespół orzekający Sądu
Związkowego.
§ 14.
Postępowanie przygotowawcze powinno być zakończone w okresie 3 miesięcy od jego
wszczęcia. W przypadkach szczególnych, jak również w przypadku przewidzianym w § 2,
Przewodniczący Sądu Związkowego okres ten może wydłużyć na pisemny wniosek
Rzecznika Dyscyplinarnego.
W przypadku niedotrzymania przez Rzecznika Dyscyplinarnego terminu, o którym mowa w
ust. 1, Przewodniczący Sądu Związkowego może wnioskować o zmianę Rzecznika
Dyscyplinarnego.
§ 15.
Po zakończeniu postępowania przygotowawczego Rzecznik Dyscyplinarny:
1) sporządza wniosek o dyscyplinarne ukaranie i wraz z aktami postępowania
przygotowawczego składa go Przewodniczącemu Sądu Związkowego
albo
2) wydaje postanowienie o umorzeniu sprawy, jeżeli wynik przeprowadzonego
postępowania dyscyplinarnego nie dał, w świetle niniejszych przepisów, podstaw do
złożenia wniosku o ukaranie dyscyplinarne, zawiadamiając o tym składającego
wniosek i obwinionego. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o terminie i
możliwości złożenia zażalenia.
Rzecznik Dyscyplinarny zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania
przygotowawczego wszystkich zainteresowanych wymienionych w § 11 w sposób w tym
paragrafie przewidziany.
§ 16.
Na postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania, składającemu
wniosek i obwinionemu przysługuje, w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia,
prawo złożenia za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego, zażalenia do Sądu
Związkowego.
Po otrzymaniu zażalenia Rzecznik Dyscyplinarny niezwłocznie przesyła je wraz z aktami
postępowania dyscyplinarnego do Sądu Związkowego.

§ 17.
Rozpatrując zażalenie, o którym mowa w § 16, Sąd Związkowy na posiedzeniu niejawnym
wydaje ostateczne postanowienie, w którym:
1) utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie,
2) przekazuje sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu do uzupełnienia postępowania
przygotowawczego i ponownego rozpatrzenia sprawy.
3) występuje do Zarządu PZŻ o przekazanie sprawy innemu Rzecznikowi
Dyscyplinarnemu do ponownego przeprowadzenia postępowania przygotowawczego.
2. Postanowienie jest przesyłane do wiadomości Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz stronom.
1.
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§ 18.
Przewodniczący Sądu Związkowego po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania o
dyscyplinarne ukaranie wyznacza zespół orzekający, który orzeka w imieniu Sądu
Związkowego.
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§ 19.
Rozpoznawanie spraw przez Sąd Związkowy odbywa się na rozprawie w następujących
składach:
1) w pierwszej instancji w składzie trzyosobowym, w którym może znajdować się co
najwyżej jeden asesor z listy ustalonej przez Zarząd PZŻ,
2) w drugiej instancji w składzie pięcioosobowym, w którym może znajdować się co
najwyżej dwóch asesorów z listy ustalonej przez Zarząd PZŻ.
Skład zespołu orzekającego, w tym przewodniczącego, wyznacza Przewodniczący Sądu
Związkowego.
Ustalając skład zespołu orzekającego, Przewodniczący Sądu Związkowego winien dążyć
do zapewnienia merytorycznej fachowości jego składu. W przypadku, gdy na ustalonej
przez Zarząd PZŻ liście asesorów brakuje osób kompetentnych mogących orzec w danej
sprawie, Przewodniczący Sądu Związkowego może wnieść do Zarząd PZŻ wniosek o
powiększenie listy asesorów.
Przewodniczącym zespołu orzekającego może być wyłącznie członek Sądu Związkowego.
W składzie orzekającym drugiej instancji nie mogą brać udziału członkowie składu
orzekającego, który wydał zaskarżone orzeczenie.
Przewodniczący składu orzekającego funkcję sekretarza zespołu może powierzyć jednemu
z członków zespołu lub powołać sekretarza spoza jego składu.
§ 20.
W postępowaniu przed Sądem Związkowym stronami są Rzecznik Dyscyplinarny i
obwiniony.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zespół orzekający może, na pisemny wniosek
wnoszącego sprawę dopuścić go jako stronę w postępowaniu przed sądem.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać uzasadnienie.
§ 21.
Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród osób legitymujących się państwowymi lub
związkowymi uprawnieniami żeglarskimi wydanymi przez PZŻ.
Ustanowienie obrońcy, o którym mowa w ust. 1 nie zwalnia obwinionego z obowiązku
osobistego udziału w rozprawie.
§ 22.
Przewodniczący zespołu orzekającego:
1) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Sądu Związkowego wyznacza termin i miejsce
rozpoznawania przez Sąd Związkowy wniesionej sprawy,
2) zawiadamia o terminie rozprawy zainteresowane strony oraz w miarę potrzeby
świadków i biegłych. Od momentu doręczenia wezwania do rozprawy musi upłynąć co
najmniej 7 dni.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę zawiadamianego,
2) oznaczenie Sądu Związkowego, zespołu orzekającego oraz czas i miejsce
posiedzenia,
3) przedmiot sprawy i nazwisko lub nazwę obwinianego,
4) pouczenie o możliwości wskazania dalszych dowodów i świadków,
5) pouczenie o skutkach niestawiennictwa na rozprawie.
Doręczenie zawiadomienia powinno nastąpić za pośrednictwem poczty, za zwrotnym
poświadczeniem odbioru. Doręczenie zawiadomienia w inny sposób jest skuteczne, jeśli
są podstawy do uznania, że pismo dotarło do wiadomości adresata.

Regulamin postępowania dyscyplinarnego PZŻ
Uchwała nr 22/XLV XLV Sejmiku PZŻ z dn. 27.04.2013 r.
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 12/S/XLVIII XLVIII Sejmiku PZŻ z dn. 23.04.2016 r.

5

§ 23.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na rozprawie którejkolwiek ze stron nie wstrzymuje
rozpoznania sprawy, chyba że zespół orzekający uzna, że jej obecność jest konieczna lub brak
jest wiadomości o doręczeniu zawiadomienia.
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§ 24.
Przewodniczący zespołu orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, udziela
głosu i czuwa nad porządkiem posiedzenia.
Po otwarciu posiedzenia Rzecznik Dyscyplinarny przedstawia i uzasadnia wniosek o
ukaranie.
Po wysłuchaniu oświadczenia obwinionego co do okoliczności i stawianych mu zarzutów
przeprowadza się w miarę potrzeby postępowanie dowodowe.
W razie ujawnienia nieścisłości lub braków w materiale dowodowym zespół orzekający ma
prawo żądać jego uzupełnienia. W szczególności może powołać nowych świadków lub
biegłych.
W razie niestawiennictwa świadka lub biegłego, albo z innej ważnej przyczyny, zespół
orzekający może odroczyć posiedzenie w celu kontynuowania go w następnym terminie.
Gdy sprawa zostanie dostatecznie wyjaśniona, przewodniczący zespołu orzekającego
zamyka przewód i zarządza naradę zespołu orzekającego.
§ 25.
Z przebiegu posiedzenia spisuje się protokół.
Protokół powinien zawierać:
1) oznaczenie Sądu Związkowego, zespołu orzekającego, miejsce i datę posiedzenia,
nazwiska i imiona członków zespołu orzekającego oraz osób obecnych na
posiedzeniu,
2) przebieg posiedzenia z podaniem treści wniosków i twierdzeń stron, zeznań świadków
i opinii biegłych,
3) przedstawienie innych czynności mających wpływ na treść rozstrzygnięcia sprawy.
Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz zespołu orzekającego.
§ 26.
Po wysłuchaniu głosów stron przewodniczący zespołu orzekającego zamyka przewód i
zarządza naradę zespołu orzekającego.
Narada jest niejawna i obejmuje dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i
zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia.
Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów.
§ 27.
Ogłoszenie orzeczenia, przez odczytanie sentencji podpisanej przez członków zespołu
orzekającego, powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zakończono sprawę.
W sprawach zawiłych zespół orzekający może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na okres
do 14 dni, informując obecnych o terminie tego ogłoszenia.
§ 28.
Sentencja orzeczenia dyscyplinarnego powinna zawierać:
1) oznaczenie Sądu Związkowego, skład zespołu orzekającego, datę i miejsce
rozpoznania sprawy oraz strony, z podaniem dokładnych danych personalnych
obwinionego lub jego nazwy,
2) określenie czynu zarzucanemu obwinionemu,
3) określenie czynu przypisanego przez zespół orzekający obwinionemu,
4) wymierzoną karę.
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2.

1.
2.

1.

2.

Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący przytacza ustnie zasadnicze motywy
rozstrzygnięcia i udziela stronom pouczenia o przysługujących im środkach odwoławczych,
o czym czyni się wzmiankę w protokóle.
§ 29.
Orzeczenia przesyła się w terminie 14 dni stronom i wnoszącemu sprawę.
Jeśli orzeczenie ogłoszono na posiedzeniu, na którym zakończono sprawę, strony mogą
bezpośrednio po ogłoszeniu uzasadnienia zażądać, aby orzeczenie, o którym mowa w ust.
1, zawierało również uzasadnienie.
§ 30.
Orzeczenie, o którym mowa w § 28 powinno zawierać:
1) oznaczenie Sądu i zespołu orzekającego skład,
2) datę i miejsce rozpatrzenia sprawy,
3) określenie przedmiotu sprawy z podaniem jej stron,
4) treść orzeczenia,
5) podpisy członków składu orzekającego.
W przypadku, gdy sprawa rozpatrywana jest przez Sąd Związkowy pierwszej instancji,
orzeczenie powinno ponadto zawiera pouczenie o trybie odwoławczym.

§ 31.
1. Odwołanie od orzeczenia pierwszej instancji Sądu Związkowego można wnieść w terminie
30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
2. Niewniesienie odwołania, którym mowa w ust. 1 skutkuje uprawomocnieniem się
orzeczenia.
3. Prawo wniesienia odwołania przysługuje każdej ze stron oraz wnoszącemu sprawę.
4. Odwołanie od orzeczenia składa się na piśmie do Przewodniczącego Sądu, który
rozpatrywał sprawę.
5. Przewodniczący Sądu Związkowego po stwierdzeniu, że zachowany został termin
odwołania, kieruje sprawę do rozpatrzenia przez drugą instancję Sądu Związkowego.
6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, pomimo przekroczenia terminu wniesienia
odwołania Przewodniczący Sądu Związkowego może na wniosek strony przywrócić termin
i skierować sprawę do rozpatrzenia przez drugą instancję Sądu Związkowego.
7. Rozpoznając odwołanie, druga instancja Sądu Związkowego może:
1) utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie,
2) zmienić orzeczenie i orzec we własnym zakresie,
3) jeśli brak dostatecznych podstaw do rozstrzygnięcia, uchylić orzeczenie w części lub w
całości i przekazać sprawę do Sądu Związkowego pierwszej instancji do ponownego
rozpatrzenia.
8. Posiedzenie odwoławcze odbywa się bez względu na stawiennictwo osób
zawiadomionych.
9. Jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, w postępowaniu odwoławczym stosuje
się odpowiednio przepisy o postępowaniu w pierwszej instancji.
10. Po uprawomocnieniu się orzeczenia przesyła się je Zarządowi PZŻ, stronom oraz osobie
lub organowi, który złożył wniosek o ukaranie
§ 32.
Sąd Związkowy nie może wymierzyć kary wyższej, jeśli odwołanie złożone zostało tylko na
korzyść ukaranego.
§ 33.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych Sąd Związkowy pierwszej instancji może orzec, iż
kara zawieszenia lub utraty uprawnień jest wykonalna natychmiast i jej wykonania nie
wstrzymuje złożenie odwołania do Sądu Związkowego drugiej instancji.
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§ 34.
Kary dyscyplinarne, z wyjątkiem kary pozbawienia uprawnień, wykluczenia z PZŻ,
dyskwalifikacji, pozbawienia tytułu Mistrza Polski albo zdobywcy Pucharu Polski, ulegają
zatarciu po upływie 3 lat od wykonania kary.
§ 35.
Decyzje Sądu Związkowego o nałożeniu kar wymienionych w § 2 ust. 3 od pkt 7 do pkt 9
Regulaminu Sądu Związkowego Polskiego Związku Żeglarskiego, w przypadku gdy dotyczą
czynów popełnionych w czasie lub w związku z zawodami sportowymi albo zostały nałożone na
osoby posiadające uprawnienia sportowe, mogą być zaskarżone do działającego przy Polskim
Komitecie Olimpijskim Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu.

1.

2.

§ 36.
Ukarani wykluczeniem z PZŻ mogą zwrócić się do Sejmiku PZŻ z wnioskiem o
skorzystanie z prawa łaski. Wniosek taki może być złożony tylko jeden raz, do Sądu
Związkowego, który wydał orzeczenie, najpóźniej na trzy miesiące przed Sejmikiem.
Skorzystanie przez Sejmik PZŻ z prawa łaski nie oznacza przywrócenia uprawnień,
których ukarany został pozbawiony.
ROZDZIAŁ II

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

1.

2.

3.

§ 37.
Sąd Koleżeński jest jednoinstancyjną izbą, do zadań której należy rozstrzyganie sporów
pomiędzy członkami PZŻ, organami albo jednostkami statutowymi PZŻ lub osobami
stowarzyszonymi.
Sąd Koleżeński nie rozstrzyga sporów pomiędzy władzami PZŻ.
Sąd Związkowy, działając jako Sąd Koleżeński, może prowadzić mediacje lub rozstrzygać
spory pomiędzy stronami.
Sąd Koleżeński w postępowaniu prowadzonym w trybie polubownym nie rozstrzyga spraw
związanych z rozliczeniami finansowymi oraz sporów gospodarczych. W uzasadnionych
przypadkach, decyzją Przewodniczącego Sądu Związkowego może, w sprawach
niezawiłych, podjąć się mediacji.
Przez Sąd Koleżeński nie mogą być rozpatrywane sprawy zastrzeżone do rozpatrywania w
trybie § 2 ust. 1. pkt od 1 do 3 Regulaminu Sądu Związkowego Polskiego Związku
Żeglarskiego.
Zespół Orzekający Sądu Koleżeńskiego jest niezawisły w orzekaniu w rozpatrywanej
sprawie.
Rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Koleżeński nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń dochodzonych na innej drodze, w tym sądowej.
Celem mediacji jest wyjaśnienie kwestii spornych i zakończenie sporu.
§ 38.
Pod osąd Sądu Koleżeńskiego sprawę mogą wnieść:
1) członkowie PZŻ,
2) organy lub jednostki statutowe PZŻ,
3) osoby stowarzyszone.
Sąd Koleżeński może przyjąć sprawę pod warunkiem, że:
1) spór związany jest z działalnością żeglarską,
2) strony sporu są członkami PZŻ, jego organami, jednostkami statutowymi lub osobami
stowarzyszonymi,
3) strony sporu zgodziły się na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Koleżeński,
4) strony sporu zgodnie stwierdziły, iż w przypadku mediacji uznają wspólnie
wypracowany kompromis lub podporządkują się rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd
Koleżeński.
Wnoszący sprawę obowiązani są do podania na piśmie:
1) imion i nazwisk lub nazw wnoszących sprawę i ich adresów,
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dokładnego określenia przedmiotu sporu wraz z opisem wszelkich okoliczności oraz
przedstawieniem ewentualnych dowodów w sprawie,
3) wyrażenia zgody na poddanie się procedurze Sądu Koleżeńskiego,
4) zobowiązania, iż w przypadku mediacji uznają wspólnie wypracowany kompromis lub
podporządkują się rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd Koleżeński,
5) podpisów wnoszących sprawę.
4. Niezależnie od treści ust.1 i 2 Przewodniczący Sądu Związkowego, na umotywowany
wniosek członka, organu lub jednostki statutowej PZŻ, w sprawach związanych z
działalnością żeglarską, może zaproponować każdej ze stron sporu poddanie się
procedurze Sądu Koleżeńskiego. W takim jednak przypadku przed podjęciem sprawy
Przewodniczący Sądu Związkowego musi uzyskać od każdej ze stron zgodne
oświadczenia wypełniające warunki określone w ust. 2.
5. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 2 i 3 Sąd Związkowy może rozstrzygać
sprawy związane z działalnością żeglarską, w których strony lub jedna ze stron nie jest
członkiem Związku, ani też nie jest osobą stowarzyszoną. W takim jednak przypadku
strony składające sprawę muszą zgodnie oświadczyć, iż wyrażają wolę poddania się
rozstrzygnięciu sprawy lub mediacji przez Sąd Koleżeński PZŻ.
6. W sprawach wniesionych w trybie, o którym mowa w ust. 4 i 5 o przyjęciu lub oddaleniu
sprawy decyduje Przewodniczący Sądu Związkowego.
7. Po wpłynięciu sprawy Przewodniczący Sądu Związkowego może:
1) podjąć decyzję o przyjęciu sprawy do rozpatrzenia w trybie Sądu Koleżeńskiego lub jej
oddaleniu,
2) uznać, że sprawa kwalifikuje się do rozpatrzenia przez Okręgowy Sąd Związkowy
działający w trybie Sądu Koleżeńskiego i przekazać jemu sprawę,
3) zaproponować stronom rozwiązanie sporu w trybie mediacji,
4) wskazać możliwości wniesienia sprawy do Sądu Związkowego działającego w trybie
innym niż Sąd Koleżeński,
5) od decyzji o oddaleniu sprawy stronom przysługuje odwołanie do Sądu Związkowego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie jest rozpatrywane w trybie
opisanym w § 13 i § 17.
2)

1.
2.

3.

1.

2.
3.

4.

§ 39.
W trybie mediacyjnym, mediatorem jest Przewodniczący Sądu Związkowego lub wskazany
przez niego członek Sądu Związkowego.
Członkami Zespołu Mediacyjnego mogą być:
1) członkowie Sądu Związkowego,
2) członkowie władz Związku,
3) członkowie Komisji Statutowej,
4) inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w trakcie mediacji.
W dowolnym momencie mediator może zaproponować stronom rozwiązanie sporu w trybie
rozstrzygającym.
§ 40.
W trybie rozstrzygającym Sąd Koleżeński rozpatruje sprawę w 3 osobowym składzie
powołanym przez Przewodniczącego Sądu Związkowego spośród członków Sądu
Związkowego.
Strony mogą - zarówno w dziedzinie faktycznej jak i prawnej - przedstawiać to, co uważają
za właściwe dla poparcia swojego stanowiska, w tym powoływać świadków.
Zespół Orzekający Sądu Koleżeńskiego rozstrzyga według swego uznania wnioski
dowodowe stron oraz może z własnej inicjatywy dopuszczać wszelkie dowody, nawet
niezgłoszone przez strony, o ile uzna je za istotne dla wyjaśnienia sprawy. W
szczególności może wzywać strony do przedstawienia dowodów z dokumentów oraz
przesłuchiwać strony i świadków.
W trakcie postępowania przygotowawczego Przewodniczący Zespołu Orzekającego może:
1) zwoływać posiedzenia niejawne składu orzekającego,
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zwracać się do członków Związku i jego organów o udostępnienie materiałów
dotyczących rozpatrywanej sprawy oraz, w razie potrzeby, wzywać świadków,
3) zwracać się do Przewodniczącego Sądu Związkowego o powołanie biegłych,
4) zwracać się do stron o uzupełnienie materiału dowodowego,
5) na wniosek stron zarządzić niejawność postępowania przygotowawczego i tym samym
niejawność rozprawy.
Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego Przewodniczący Zespołu
Orzekającego zwołuje rozprawę, na którą zaprasza strony postępowania i w razie potrzeby
świadków oraz biegłych.
Na dowolnym etapie postępowania Zespół Orzekający może zaproponować stronom
zmianę trybu procesowania z rozstrzygającego na tryb mediacyjny. Gdy strony wyrażą na
piśmie lub do protokołu rozprawy zgodę Zespół Orzekający przyjmuje rolę Zespołu
Mediacyjnego.
W przypadku gdy stroną jest członek Związku, organ albo jednostka statutowa PZŻ przed
Sądem Koleżeńskim staje uprawomocniony przedstawiciel.
Przewodniczący Sądu Związkowego, jeśli nie jest członkiem zespołu orzekającego, ma
prawo uczestniczyć z głosem doradczym we wszystkich etapach postępowania przed
Sądem Koleżeńskim.
2)

5.

6.

7.
8.

1.
2.
3.

1.
2.

§ 41.
Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są protokołowane.
Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
Jeśli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody
istniejące w dniu wydania orzeczenia nieznane stronom i Zespołowi Orzekającemu, strony
mogą zwrócić się do Przewodniczącego Sądu Związkowego o ponowne rozstrzygnięcie
sporu. O ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzję podejmuje Przewodniczący Sądu
Związkowego. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Związkowego.
§ 42.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają odpowiednio
zapisy Regulaminu.
W celu usprawnienia postępowania za wyrażoną na piśmie lub zgłoszoną do protokołu
zgodą stron, Przewodniczący Zespołu Orzekającego lub mediator może ustalić inny niż
opisany w § 22 tryb zawiadamiania stron o terminach posiedzeń.
ROZDZIAŁ III

§ 43.
W przypadku podejmowania przez Sąd Związkowy uchwały lub decyzji w trybie
korespondencyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej stosuje się niżej wymienione
zasady:
1) Przewodniczący Sądu Związkowego rozsyła do wszystkich członków Sądu
Związkowego komplet materiałów związanych ze sprawą,
2) wszyscy członkowie Sądu Związkowego w terminie 3 dni od otrzymania w/w
materiałów mają obowiązek potwierdzenia zwrotną pocztą ich otrzymanie i powinni
wyrazić swoją opinię w przedmiotowej sprawie, informując o niej wszystkich
pozostałych członków Sądu Związkowego,
3) materiały uważa się za doręczone członkom Sądu Związkowego jeśli co najmniej 2/3
członków jego członków w terminie 3 dni od ich wysłania potwierdzi odwrotną pocztą
otrzymanie materiałów, o których mowa w pkt 1 i przedstawi swoje stanowisko w
przedmiotowej sprawie,
4) na podstawie przesłanych opinii Przewodniczący Sądu Związkowego przygotowuje i
rozsyła członkom Sądu Związkowego projekt uchwały lub decyzji w przedmiotowej
sprawie. Głosowanie nad projektem przeprowadza się w trybie opisanym w ust. 2 i 3,
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projekt uchwały lub decyzji Sądu Związkowego może być uznany za przyjęty w trybie
korespondencyjnym, jeżeli zostanie zaakceptowany przez bezwzględną (połowa+1)
większość statutowej liczby członków Sądu Związkowego i nikt spośród członków
Sądu Związkowego nie zgłosi sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały lub decyzji w
trybie korespondencyjnym,
6) o przyjęciu projektu uchwały lub decyzji Przewodniczący Sądu Związkowego informuje
pocztą elektroniczną wszystkich członków Sądu Związkowego i w przypadku, o którym
mowa w § 38 ust. 7 pkt 5 przyjętą decyzję przekazuje stronom,
7) w przypadku niespełnienia warunków podanych w pkt 5 przedmiotowa sprawa musi
być rozpatrzona na zebraniu Sądu Związkowego,
8) przewodniczący Sądu Związkowego może wraz z kompletem materiałów, o którym
mowa w pkt 1, przesłać wszystkim członkom Sądu Związkowego przygotowany przez
siebie projekt decyzji Sądu Związkowego w przedmiotowej sprawie wraz z wnioskiem
o jego zaakceptowanie zgodnie z pkt 5,
9) z przebiegu procedury glosowania Sekretarz Sądu Związkowego sporządza protokół,
który rozsyłany jest do wszystkich członków Sądu Związkowego i dołączany do
protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu,
10) we wszystkich pismach kierowanych do członków Sądu Związkowego w związku z
korespondencyjnym trybem rozpatrywania sprawy winna być umieszczona informacja
przypominająca obowiązujące zasady i terminy, ze szczególnym uwzględnieniem
terminu udzielenia na nie odpowiedzi.
5)

§ 44.
Interpretacja autentyczna niniejszych przepisów oraz decyzje we wszystkich sprawach
dotyczących postępowania przed Sądem Związkowym, które nie zostały unormowane
niniejszym Regulaminem, należą do Sądu Związkowego PZŻ.
§ 45.
Poza przypadkami przewidzianymi w Regulaminie Sądu Związkowego Polskiego Związku
Żeglarskiego Sąd podejmuje decyzje na swym plenarnym posiedzeniu zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu
Związkowego PZŻ. W uzasadnionych przypadkach Sąd Związkowy może podejmować decyzje
w trybie korespondencyjnym zgodnie z zasadami opisanymi w § 43 Regulaminu
§ 46.
Sąd Związkowy może zapraszać do udziału w zebraniach i pracach Sądu osoby niebędące
członkami władz dyscyplinarnych. Osobom tym przysługuje głos doradczy.
§ 47.
Obsługę organizacyjno-biurową Sądu Związkowego PZŻ i przechowywanie jego akt oraz
prowadzenie centralnego rejestru nałożonych kar zapewnia Biuro PZŻ.

1.

2.

§ 48.
Regulamin niniejszy został przyjęty Uchwałą nr 22/XLV XLV Sejmiku PZŻ w dniu 27
kwietnia 2013 r. i obowiązuje od dnia jego uchwalenia, ze zmianami uchwalonymi dnia 23
kwietnia 2016 r. /Uchwała nr 12/S/XLVIII XLVIII Sejmiku PZŻ/.
Traci moc Regulamin Sądu Związkowego Polskiego Związku Żeglarskiego i
Postępowania Dyscyplinarnego uchwalony przez XLIII Sejmik PZŻ w dniu 28 marca
2009 r.

Regulamin postępowania dyscyplinarnego PZŻ
Uchwała nr 22/XLV XLV Sejmiku PZŻ z dn. 27.04.2013 r.
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 12/S/XLVIII XLVIII Sejmiku PZŻ z dn. 23.04.2016 r.
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