
Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Warcabowego 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin stosuje się wobec członków, organów, sędziów, działaczy, 

zawodników oraz klubów zrzeszonych w Polskim Związku Warcabowym. 

2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie Statutu, uchwał, zarządzeń, 

regulaminów, orzeczeń organów Polskiego Związku Warcabowego, a także przepisów 

gry warcabowej. 

§ 2 

1. Za popełnione przewinienia nakłada się kary dyscyplinarne, które mogą być łączone. 

2. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się 

jedną karę łączną za wszystkie przewinienia. 

§ 3 

1. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące 

organy: 

a) Zarząd Polskiego Związku Warcabowego, 

b) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Warcabowego, 

c) Polskie Kolegium Sędziów Warcabowych w zakresie dotyczących spraw 

sędziowskich, 

d) Zarządy Okręgowych Związków Warcabowych w stosunku do klubów 

biorących udział w zawodach na szczeblu okręgu, 

e) Zarządy klubów. 

2. Pozostałe organy Polskiego Związku Warcabowego i Okręgowych Związków 

Warcabowych mają prawo składania wniosków do organów orzekających o wszczęciu 

postępowania. 



Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Warcabowego 

ROZDZIAŁ II 

Rodzaje kar dyscyplinarnych 

§ 4 

1. Kary dyscyplinarne dzieli się na: 

a) kary zasadnicze, 

b) kary dodatkowe, 

2. Kary dyscyplinarne orzekane w stosunku do klubów: 

a) kary zasadnicze: 

− kara pieniężna, 

− zawieszenie w prawach, 

− pozbawienie członkostwa w Polskim Związku Warcabowym lub 

licencji, 

− zakaz rozgrywania w określonym czasie lub w określonej imprezie 

warcabowej meczy klubowych, 

− weryfikacja meczu jako walkower, 

− zakaz dokonywania transferów, 

− przeniesienia drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, 

b) kary dodatkowe: 

− zakaz reprezentowania w rozgrywkach międzynarodowych, 

− pozbawienie drużyny tytułu Mistrza Polski, vice-mistrza Polski, 

zdobywcy Pucharu Polski lub innego o charakterze drużynowym, 

3. Kary dyscyplinarne w stosunku do innych podmiotów i osób: 

a) kary zasadnicze: 

− upomnienie – do tej kary wlicza się również karę upomnienia żółtą i 

czerwoną kartką jeśli kodeks warcabowy będzie to przewidywał, 

− nagana, 

− kara pieniężna - dotyczy tylko zawodników pełnoletnich, sędziów, 

trenerów i działaczy, 

− dyskwalifikacja na określoną ilość zawodów, na określony typ lub 

miejsce zawodów, na określony czas lub dożywotnio, 
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− zawieszenie lub pozbawienie licencji zawodnika, trenera, sędziego, 

skreślenie z listy sędziów. 

b) kary dodatkowe: 

− zakaz wyjazdu za granicę w celach sportowych na oficjalne zawody, 

− wykluczenie z kadry narodowej, 

− zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w Polskim 

Związku Warcabowym, w okręgowym związku warcabowym, w klubach lub 

sekcjach warcabowych, 

− odsunięcie sędziego od prowadzenia zawodów, 

− obniżenie klasy sportowej, pozbawienie sędziego prawa do 

sędziowania, pozbawienia licencji. 

ROZDZIAŁ III 

Zasady karania 

§ 5 

1. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo ( w tygodniach, miesiącach lub latach) lub 

ilościowo (określona ilość meczy). 

2. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczy lub czasowo musi być wykonana w 

kolejnych meczach rozgrywek ligowych, pucharowych zgodnie z zasadami ustalonymi 

podczas orzekania kary.  

3. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością zawodów, nie wykonana w danym sezonie, 

roku, zostaje przeniesiona na nowy sezon. W przypadku, gdy zawodnik przechodzi do 

innej klasy rozgrywek lub innego klubu karę odbywa w nowej klasie rozgrywek lub 

klubie. 

4. Wykonanie kary dyskwalifikacji czasowej można zawiesić na okres od 6 do 12 

miesięcy, gdy przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące. 

5. Zawieszona kara dyskwalifikacji podlega wykonaniu, gdy w okresie zawieszenia 

popełnione zostało podobne rodzajowo przewinienie. 

6. Ukaranie zawodnika jednorazowo żółtą kartką jest traktowane jako ostrzeżenie i nie 

powoduje innych kar. 
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7. Kary wymierzone czasowo lub liczbą spotkań mogą być czasowo darowane, obniżone, 

względnie zawieszone tylko przez organ, który wydał prawomocne orzeczenie lub 

organ nadrzędny w przypadkach, kiedy jednocześnie spełnione są warunki: 

− odbycia co najmniej połowy kary, 

− zdecydowanej poprawy w zachowaniu i postawie ukaranego. 

8. Kara dyskwalifikacji na określony typ lub miejsce zawodów polega na zakazie udziału 

w pewnym rodzaju imprez warcabowych np. zakazie udziału w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski, zakazie udziału w mistrzostwach określonego województwa lub 

zakazie udziału w zawodach organizowanych w określonej miejscowości. 

9. Przewinienia sędziów, w zakresie sprawowania funkcji i podejmowanych decyzji 

podlegają orzecznictwu dyscyplinarnemu Polskiemu Kolegium Sędziów 

Warcabowych i ich zakres kar może być szczegółowo określony w załączniku do 

niniejszego regulaminu. Decyzje PKSW w sprawach przepisów gry są ostateczne.  

10. Karę pieniężną nakłada się w wysokości: 

− dla klubów – od 100 zł do 2000 zł -  odpowiednio 25 do 500 Euro w 

zależności od obowiązującej w Polsce waluty lub od ½ do 10 – krotnej  

wysokości podstawowej rocznej składki klubowej, 

− dla osób fizycznych – od 40 zł. do 400 zł. -  odpowiednio 10 do 100 

Euro lub 1/5 do 2-krotnej  wysokości podstawowej rocznej składki klubowej. 

− dla sędziów – w wysokości ekwiwalentu sędziowskiego lub do 2-

krotnej  wysokości podstawowej rocznej składki klubowej. 

11. Nakładając karę pieniężną organ orzekający karę powinien wnikliwie zbadać sytuację 

finansową danego podmiotu, osoby, w przeciwnym wypadku powinien orzec inną 

karę. Również na wniosek ukaranego powinien zmienić karę pieniężną na inną 

ustaloną nawet bez orzekania przez organ orzekający karę jeśli ukarany sam podda się 

karze ustalając jej wymiar ale adekwatny do wykroczenia. Jeśli nie dojdzie do 

porozumienia organ orzekający karę sam ustala karę zastępczą. 

12. W przypadku wielokrotnego powtarzania się przewinień i wykroczeń wymierzana kara 

dyskwalifikacji może zostać przedłużona do kary dyskwalifikacji dożywotniej. 



Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Warcabowego 

ROZDZIAŁ IV 

Rodzaje przewinień dyscyplinarnych i wymiar kar 

§ 6 

1. Osoby podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów niniejszego 

regulaminu, które w czasie zawodów (na sali gry, widowni lub w obrębie obiektu 

sportowego) popełniają  przewinienie podlegają karom dyscyplinarnym w wymiarze: 

a) za niesportowe zachowanie w czasie spotkania, turnieju wobec zawodnika, 

widzów, osób funkcyjnych – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 do 6 

miesięcy, 

b) za naruszenie nietykalności cielesnej zawodnika, trenera, działacza w czasie 

lub poza grą – kara dyskwalifikacji od 6 do 24 miesięcy, 

c) za przebywanie na terenie obiektu sportowego oraz miejsca zakwaterowania w 

stanie wskazującym na spożycie alkoholu, używanie lub rozprowadzanie 

narkotyków i inne niewłaściwe zachowanie lub zakłócanie porządku – od 

nagany do kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 24 miesięcy lub kara 

pieniężna i kary dodatkowe, 

d) za brak książeczek zdrowia lub aktualnej adnotacji o stanie zdrowia 

zawodnika, brak opieki medycznej na zawodach oraz niedopełnienie innych 

obowiązków z tym związanych określonych aktualnymi przepisami: 

− wobec klubów – kara pieniężna do wysokości 3-krotnej wysokości 

podstawowej rocznej składki klubowej, 

− wobec innych osób – od kary upomnienia do 3 miesięcy zawieszenia 

lub dyskwalifikacji. 

e) za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, 

odbywającego karę dyskwalifikacji lub zawodnika pod obcym nazwiskiem 

albo z fałszywymi danymi osobowymi: 

− wobec klubów – walkower oraz kara pieniężna do 5-krotnej wysokości 

podstawowej rocznej składki klubowej, 

− wobec zawodników – od 2 do 12 miesięcy dyskwalifikacji 

− dla innych osób funkcyjnych – od 6 do 12 miesięcy dyskwalifikacji 

f) za odmowę rozpoczęcia gry lub przerwanie gry z winy zawodnika, drużyny: 



Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Warcabowego 

− klubom – walkower oraz kara pieniężna do wysokości 3-krotnej 

wysokości podstawowej rocznej składki klubowej, 

− wobec zawodników – od kary nagany do 12 miesięcy dyskwalifikacji, 

− wobec innych osób funkcyjnych – od kary upomnienia do 6 miesięcy 

zawieszenia od pełnienia funkcji. 

g) za usiłowanie lub zniekształcenie wyniku sportowego w zawodach w zamian 

za korzyści materialne lub z innych pobudek sprzecznych z zasadami 

sportowymi wymierza się kary: 

− klubom – walkower oraz kara pieniężna do wysokości 5-krotnej 

wysokości podstawowej rocznej składki klubowej, 

− wobec zawodników – karę dyskwalifikacji od 3 miesięcy wzwyż.  

− wobec działaczy i sędziów – dyskwalifikacja od 3 do 12 miesięcy 

h) za niewłaściwe zachowanie się w czasie pobytu za granicą w związku z 

działalnością sportową, naruszenie przepisów celno-dewizowych – od kary 

nagany do kary dyskwalifikacji do 24 miesięcy oraz kary dodatkowe,  

i) za brak lub nieterminowe przekazywanie dokumentacji sędziowskiej, celowe 

zniekształcenie wyników zawodów i inne przewinienia wynikające z 

niewłaściwego prowadzenia zawodów: – od kary nagany, zawieszenia w 

czynnościach, pozbawienia licencji, skreślenia z listy sędziów do kary 

dyskwalifikacji od 1 do 12 miesięcy oraz kary dodatkowe. 

j) za spowodowanie zagrożenia życia innych uczestników zawodów oraz temu 

inne podobne wykroczenia mogą być karane dożywotnią dyskwalifikacją, 

zarówno zawodnicy jak działacze, czy sędziowie 

ROZDZIAŁ V 

Zasady postępowania dyscyplinarnego 

§ 7 

1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 

a) organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych I instancji są: 

− Zarząd klubu w stosunku do zawodników i działaczy klubowych, 
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− Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne Okręgowych Związków 

Warcabowych w stosunku do zawodników, działaczy i klubów 

uczestniczących w rozgrywkach na tym szczeblu rozgrywek, 

− Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Warcabowego w stosunku 

do wszystkich klubów i zawodników oraz działaczy uczestniczących w 

rozgrywkach szczebla centralnego. 

− Polskie Kolegium Sędziów Warcabowych w stosunku do wszystkich 

sędziów. 

− Wojewódzkie Kolegia Sędziów Warcabowych w stosunku do sędziów 

sędziujących na turniejach o charakterze wojewódzkim i niższym 

2. Postępowanie dyscyplinarne wobec członków władz Polskiego Związku 

Warcabowego w I instancji toczy się przed Zarządem Polskiego Związku 

Warcabowego. 

§ 8 

1. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych II instancji są: 

a) Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne Okręgowych Związków Warcabowych 

od orzeczeń zarządów klubów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu 

województwa. 

b) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Warcabowego od orzeczeń 

Wojewódzkich Komisji Dyscyplinarnych Okręgowych Związków 

Warcabowych. 

c) Polskie Kolegium Sędziów Warcabowych od orzeczeń Wojewódzkiego 

Kolegium Sędziów Warcabowych. 

d) Zarząd Polskiego Związku Warcabowego od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej 

Polskiego Związku Warcabowego i Polskiego Kolegium Sędziów 

Warcabowych. 

§ 9 

1. Od orzeczeń wydanych w I instancji przysługuje odwołanie do organów II instancji. 

Na wniosek ukaranego organ II instancji może wstrzymać wykonanie kary, aż do jej 

uprawomocnienia. 
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 § 10 

1. Sprawy związane z roszczeniami finansowymi dotyczące kwot transferowych 

związanych ze zmianą barw klubowych przez zawodników rozpoznaje i decyduje 

Zarząd Polskiego Związku Warcabowego. 

§ 11 

1. W przypadku jeśli odwołujący się od orzeczenia z I instancji na najniższym szczeblu 

nie ma możliwości odwołać się do organu II instancji na szczeblu województwa z 

powodu braku powołania takiej, powinien odwołać się do organu o szczebel wyżej. 

ROZDZIAŁ VI 

Postępowanie dyscyplinarne 

§ 12 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów 

uzasadniających możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Wniosek o 

takie postępowanie jest przyjmowany bez opłat. 

2. Przewodniczący organu dyscyplinarnego ustala termin i miejsce posiedzenia, 

zawiadamia zainteresowane strony i wzywa do ustosunkowania się do zarzutów na 

piśmie. 

§ 13 

1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron. 

2. Przewodniczący organu może wyłączyć jawność posiedzenia. 

3. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutów po czym strony 

zgłaszają swoje wnioski i uwagi. 

4. Orzeczenie może być wydane w oparciu o raport sędziego, jak również na podstawie 

innych dokumentów. 

5. Po zamknięciu posiedzenia organ dyscyplinarny odbywa niejawną naradę, po czym 

wydaje orzeczenie. 
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6. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów. 

7. Jeżeli członek organu dyscyplinarnego jest zainteresowany w sprawie, nie bierze 

udziału w postępowaniu dyscyplinarnym. 

8. Niezwłocznie po naradzie następuje ogłoszenie orzeczenia. 

9. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia. 

§ 14 

1. Odwołanie od orzeczeń wydanych przez organy dyscyplinarne powinno być składane 

w terminie do 14 dni, licząc od dnia, w którym strona została powiadomiona o 

rozstrzygnięciu sprawy. 

2. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia kaucji pieniężnej w wysokości 

½ wysokości podstawowej rocznej składki klubowej, która będzie zwrócona w 

wypadku jeśli odwołujący uzyska pozytywny dla siebie wynik. 

§ 15 

1. Zarządy klubów, właściwe organy okręgowych związków warcabowych zobowiązane 

są do niezwłocznego powiadomienia Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku 

Warcabowego o wszystkich przypadkach nałożenia kar na zawodników, trenerów, 

działaczy i sędziów (okręgowe kolegia sędziów). Zawiadomienie powinno zawierać 

opis przyczyny ukarania oraz wysokość kary. 

2. Za niedopilnowanie tego obowiązku wymierza się karę. 

3. Wszelkie przewinienia mające wpływ na ewentualne dalsze komplikacje (np. udział w 

turniejach zawieszonych zawodników itp.) powinny być ogłaszane w wszelkich 

biuletynach informacyjnych, protokołach technicznych, wydawnictwach szczególnie 

dostępnych dla sędziów i organizatorów turniejów oraz na związkowej stronie 

internetowej.  

§ 16 

1. Organa dyscyplinarne obowiązane są prowadzić ewidencję kar. 

2. Po upływie 3 lat od daty zakończenia kary na wniosek ukaranego kara może być 

wykreślona z ewidencji kar. 
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3. Z chwilą skreślenia kary uważa się ją za niebyłą. Wykreślenia dokonuje organ, który 

karę orzekł. 

ROZDZIAŁ VII 

Postępowanie sanacyjne 

§ 17 

1. Na prawomocne orzeczenia dyscyplinarne podjęte przez uprawnione organy Polskiego 

Związku Warcabowego przysługuje skarga, która może być wniesiona do Zarządu 

Polskiego Związku Warcabowego w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się 

orzeczenia. 

2. Środek zaskarżenia może być wniesiony, gdy uprawniony podmiot zarzuca rażące 

naruszenie prawa, regulaminów i innych przepisów Polskiego Związku Warcabowego. 

3. Środek zaskarżenia wnosi za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję 

w ostatniej instancji. Organ ten winien w ciągu 7 dni przesłać powyższy środek 

zaskarżenia Zarządowi Polskiego Związku Warcabowego wraz ze swoim 

stanowiskiem. 

§ 18 

1. Warunkiem rozpoznania środka zaskarżenia jest wniesienie go w terminie oraz 

złożenie do Polskiego Związku Warcabowego kaucji (1/2 wysokości rocznej składki 

klubowej), której zwrot następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania. 

§ 19 

1. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń organów 

dyscyplinarnych Zarząd Polskiego Związku Warcabowego wymierza kary: 

• wobec klubów – karę pieniężną do 10 – krotnej wysokości rocznej składki 

klubowej, zakaz dokonywania transferów, przeniesienie do niższej klasy 

rozgrywkowej, zawieszenia lub wykluczenia z Polskiego Związku 

Warcabowego. 
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• wobec zawodników, trenerów, działaczy i sędziów – dyskwalifikacja do 1 

roku. 

§ 20 

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku 

Warcabowego Nr 15/02/07 na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2007 i obowiązuje od 

dnia 01 lipca 2007 roku. 

 


