
 
                 283/2019/XIII 

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA  

z dnia 12.11.2019 

w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Dyscyplinarno - Arbitrażowej 

Zarząd Polskiego Związku Badmintona, działając na podstawie § 46 pkt 11,12  
Statutu tekst jednolity z dnia 6.10.2012 r., zatwierdzony przez Krajowy Rejestr 
Sądowy w dniu 1.02.2013 r., uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Zmienia się zapis paragrafu 3 w całości Regulaminu Komisji Dyscyplinarno - 
Arbitrażowej w następujący sposób: 

z 

„Przewodniczącego, a następnie 3 do 5 członków Komisji powołuje Zarząd 
Polskiego Związku Badmintona”. 

na 

„Zarząd Polskiego Związku Badmintona powołuje od 3 do 5 członków Komisji, w 
tym Przewodniczącego”. 

§ 2  

Uchwałę podjęto większością głosów w drodze mailowej, zgodnie z § 5, ust. 2 
Regulaminu organizacji i funkcjonowania Zarządu PZBad. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 



Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą nr 283/2019/XIII z dnia 12.11.2019 

Regulamin Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej PZBad 

REGULAMIN 
KOMISJI DYSCYPLINARNO-ARBITRAŻOWEJ 

POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA 

§ 1 
    Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa Polskiego Związku Badmintona z siedzibą w Warszawie zwana dalej 
'Komisją" działa na podstawie Statutu Polskiego Związku Badmintona rozdział V § 50-57. 

§ 2 
  Celem Komisji jest: 
    a) rozpatrywanie spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu i uchwał władz 
        Polskiego Związku Badmintona, 
    b) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Polskiego Związku        
        Badmintona, 
    c) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniesionych odwołań od decyzji Wydziałów, 
    d) występowanie do poszczególnych Wydziałów Polskiego Związku Badmintona z wnioskami  
        o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk będących przyczyną sporów, 
    e) wydawanie werdyktów lub kierowanie spraw do dalszego rozpatrzenia przez odpowiednie instancje  
        zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.  

§ 3 
  Przewodniczącego, a następnie 3 do 5 członków Komisji powołuje Zarząd Polskiego Związku Badmintona. 
„Zarząd Polskiego Związku Badmintona powołuje od 3 do 5 członków Komisji, w tym Przewodniczącego”. 

§ 4 
1. Komisja rozpatruje sprawy kolegialnie w zespole co najmniej dwuosobowym 

  2. Skład orzekający oraz termin, miejsce i godzinę wyznacza na dane posiedzenie przewodniczący Komisji. 

§ 5 
  Do kompetencji Komisji należy: 
  1. Rozpatrywanie spraw osób uczestniczących w działalności organizacji, jak i organizacji zrzeszonych  
      w Polskim Związku Badmintona. W tym członków władz, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów 
      i działaczy obwinionych o naruszenie norm etycznych lub nieprzestrzeganie statutu, przepisów i uchwał 
      wewnątrzzwiązkowych w sprawach nie wiążących się bezpośrednio z naruszeniem przepisów gry. 
  2. Rozpoznawanie i rozpatrywanie odwołań od decyzji oceniających naruszenie zasad współzawodnictwa 
      sportowego zgodnie z Regulaminem Sportowym. 
  3. Rozstrzyganie sporów związanych z uczestnictwem w działaniach statutowych Związku, w tym 
      prowadzenie działalności polubownej stosownie do przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego  
     o sądzie polubownym. 

§ 6 
   1. Sprawę do Komisji może wnieść każdy z wymienionych w § 5 ust. 1, w szczególności osoba,      
       organizacja zainteresowana rozstrzygnięciem spornej kwestii. 
   2. Komisja może rozpatrywać sprawy przekazane przez członków i organy PZBad w związku 
       z naruszeniem prawa przez osoby i organizacje zrzeszone w Polskim Związku Badmintona. 

§ 7 
   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 skierowania sprawy do wskazanego organu, zwracając      
       otrzymane materiały. 



§ 8 
       Komisja zawiadamia – wzywa zainteresowane osoby do przybycia w wyznaczonym terminie i miejscu 
   na posiedzenie – rozprawę, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. 

§ 9 
   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. 

§ 10 
   1. Posiedzenia-rozprawy Komisji odbywają się ustnie i jawnie. 
   2. Skład orzekający na życzenie stron może wyłączyć jawność całości lub część posiedzenia-rozprawy. 
   3. Skład orzekający z urzędu ogranicza jawność rozpatrzenia sprawy, gdy dotyczy ona drażliwych kwestii 
       życia osobistego lub spraw o zniewagę i pomówienie. 

§ 11 
   Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad: 
   1.domniemania niewinności, 
   2.kontradyktoryjności, 
   3.obiektywizmu (bezstronności), 
   4.prawdy materialnej, 
   5.prawa do obrony. 

§ 12 
   1. Prawo do zabierania głosu, obok stron, mają również inne osoby wezwane na posiedzenie-rozprawę. 
   2. W imieniu stron może występować upoważniony przez nią przedstawiciel. 

 § 13 
   1. Przewodniczący zespołu orzekającego otwiera i prowadzi posiedzenie-rozprawę. 
   2. Posiedzenie-rozprawę rozpoczyna się od wywołania sprawy; następnie przewodniczący sprawdza, czy 
       osoby wezwane i zawiadomione o terminie posiedzenia-rozprawy stawiły się oraz czy nie ma przeszkód     
       do rozpoznawania sprawy. 
   3. Przewodniczący czuwa nad jej prawidłowym i sprawnym przebiegiem, zwracając uwagę, aby w toku 
       posiedzenia-rozprawy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, przemawiające zarówno 
       na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego. 

§ 14 
       W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na  
   posiedzenie-rozprawę, w przypadku jednomyślności komisji przewodniczący może przeprowadzić  
   rozprawę zaocznie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy komisja uzna obecność obwinionego za konieczną 
   - wówczas posiedzenie-rozprawę odracza się. 

§ 15 
   1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe przewodniczący zapoznaje obwinionego z treścią zarzucanego 
       mu czynu. 
   2. Po upewnieniu się, że obwiniony zrozumiał treść zarzutu, przewodniczący zapytuje go czy przyznaje się 
       do winy oraz jakie chce złożyć wyjaśnienia. 
   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 zamyka postępowanie dowodowe 
       i udziela głosu stronom, zarządza przerwę celem odbycia narady Komisji i wydania orzeczenia. 



§ 16 
   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 skłąd orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który popisuje    
      rozstrzygnięcie i ma prawo zaznaczyć na nim swoje zdanie odrębne. 

§ 17 
   Komisja wydaje orzeczenie: 
       a) o winie albo uniewinnieniu, 
       b) o ukaraniu albo o odstąpieniu od wymierzenia kary – w przypadku winy, 
       c) o umorzeniu postępowania 

§ 18 
   Komisja może stosować sankcje prawne zgodnie z §55 Statutu Polskiego Związku Badmintona: 
   1. orzekać kary: 
     - upomnienie, 
     - nagana, 
     - kara pieniężna (tylko wobec zawodników profesjonalnych i członków zwyczajnych), 
     - pozbawienie licencji, 
     - zakaz organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu,  
     - przeniesienie drużyny do niższej ligi, 
     - pozbawienie tytułu Mistrza Polski, 
     - dyskwalifikacja okresowa lub dożywotnia, 
     - wykluczenie z kadry narodowej, 
     - wykluczenie z władz, 
     - zakaz wyjazdu za granicę w celach sportowych, 
     - zakaz pełnienia funkcji, 
     - wykluczenie ze związku, 
     - podanie orzeczenia do publicznej wiadomości (kara dodatkowa). 
    2.Wnioskować o pozbawienie członkostwa honorowego. 

§ 19 
    1. Komisja rozpatrując sprawę na posiedzeniu pojednawczym może stosować środki wychowawcze, 
        w szczególności do osób lub organizacji będących członkami Polskiego Związku Badmintona, 
        u których postępowanie zostało uznane przez środowisko za nagannne. 
    2. Komisja w wyniku przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego może: 
          a) zobowiązać do przeproszenia pkrzywdzonego, 
          b) zobowiązać do naprawy szkody, 
          c) udzielić upomnienia. 
    3.Komisja w wyniku przeprowadzonego postępowania pojednawczego może odstąpić od zastosowania 
       środków wychowawczych, jeżeli uzna, że cel wychowawczy został osiągnięty przez sam udział w    
       postępowaniu pojednawczym członka, którego sprawa dotyczy.   

§ 20 
     Orzeczenie Komisji powinno zawierać: 

1. Skład imienny zespołu orzekającego, 
2. datę i miejsce wydania orzeczenia, 
3. imię i nazwisko lub nazwę instytucji/komisji, której dotyczyła sprawa 
4. określenie zarzucanego czynu oraz wskazanie naruszonego przepisu Statutu, regulaminu lub uchwał 

Polskiego Związku Badmintona 
5. decyzję podjętą przez Komisję, 
6. pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia orzeczenia, 



7. uzasadnienie. 

§ 21 
       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. 

§ 22 
         1. Z przebiegu rozprawy sporządza się zwięzły protokół. 
         2. Komisja prowadzi rejestr spraw i dokumentację, za którą odpowiedzialny jest przewodniczący   
             Komisji.  

§ 23 
           Postępowanie nie może być wszczęte winno być umorzone, jeżeli od chwili wykroczenia upłynął     
          okres dłuższy niż 3 lata.. 

§ 24 
           Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają uprawnień trenerów do nakładania kar na   
            zawodników, ani też uprawnień sędziów sportowych do nakładania kar w czasie zawodów. 

§ 25 
          Postępowania o sprawy popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu będą toczyć    
          się według zasad wskazanych w regulaminie, poczynając od daty wejścia w życie tych przepisów. 

§ 26 
         Komisja składa na Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Badmintona sprawozdanie  
         ze swojej działalności. 

§ 27 
         Regulamin ten został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Badmintona w dniu 25.06.2012  
         i wchodzi w życie z dniem 25.06.2012. Zmieniony Uchwałą z dnia…. nr…


