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Z A T W I E R D Z A M 

       Antoni KAMIŃSKI 
 Przewodniczący KS PZSS 

Regulamin dyscyplinarny NROI Polska 

(na podstawie regulaminu dyscyplinarnego PZSS oraz przepisów dyscyplinarnych IPSC) 

§1

1. Na podstawie Regulaminu dyscyplinarnego PZSS powołuje się Komisję Dyscyplinarną,
która rozstrzyga sprawy związane z kwestiami przestrzegania dyscypliny przez sędziów
NROI Polska.

2. Komisja zajmuje się kwestiami przestrzegania przepisów, regulaminów oraz norm
prawnych (w tym dotyczących korupcji i dyskryminacji) zgodnie z tym regulaminem
dyscyplinarnym NROI Polska (dalej „Regulaminem”).

3. W sprawach związanych ze stosowaniem niedozwolonego dopingu sprawy
przekazywane są do Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).

§2

1. Przewodniczący NROI Polska powołuje w ramach NROI Polska osobę odpowiedzialną
za sprawy dyscyplinarne, która pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej.

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej jest stroną sporu lub może
być świadkiem w trakcie danego postępowania, Przewodniczący NROI wyznacza inną
osobę posiadającą przynajmniej I klasę sędziowską /CRO do rozstrzygnięcia danej
sprawy.

3. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej powołuje do jej składu, do każdej sprawy 2-4
osób będących na liście sędziów NROI Polska, a żadna z nich nie będzie stroną lub
świadkiem w danej sprawie.

4. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej kieruje jej pracami oraz jest odpowiedzialny za
dokumentowanie prowadzonych spraw dyscyplinarnych.
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§3

1. W stosunku do sędziów NROI Polska stosuje się następujące kary:
a. Upomnienie;
b. Skierowanie na seminarium doszkalające;
c. Obniżenie rangi sędziowskiej w NROI Polska;
d. Zawieszenie w prawach sędziego NROI Polska;
e. Usunięcie z listy sędziów NROI Polska;
f. Usunięcie z regionu IPSC Polska.

2. Kary mogą być łączone.
3. W przypadku kar zawieszenia w prawach sędziego lub zawodnika, usunięcia z NROI

Polska lub Regionu IPSC Polska, oraz obniżenia rangi, Komisja orzeka, ile kara
obowiązuje oraz jakie mogą być warunki ponownego przyjęcia do Regionu IPSC Polska
lub do NROI Polska.

§4

1. W stosunku do sędziów NROI Polska postępowanie dyscyplinarne można wszcząć w
przypadku:

a. Nieznajomości aktualnych przepisów, ich interpretacji, zaleceń i zarządzeń
NROI oraz procedur;

b. Naruszenia zaleceń dotyczących ubioru oraz noszenia sprzętu ochronnego;
c. Palenia w czasie nadzorowania przebiegu lub odczytywania Briefingu;
d. Uszkodzenia, kradzieży, przywłaszczenia sprzętu lub mienia;
e. Niewykonywania racjonalnych poleceń przełożonych (CRO/RM/MD) ;
f. Nieusprawiedliwionej nieobecności na stanowisku;
g. Naruszania obowiązujących zasad i przepisów;
h. Nieodpowiedniego zachowania;
i. Fałszowania dokumentacji;
j. Pełnienia funkcji sędziowskich znajdując się pod wpływem alkoholu;

narkotyków lub substancji o podobnym działaniu;
k. Przemocy fizycznej lub groźby jej użycia;
l. Niegrzecznego, chamskiego lub obraźliwego zachowania w stosunku do

zawodników, widzów lub innych osób funkcyjnych;
m. Dyskryminacji lub nękania;
n. Rażącego zaniedbanie obowiązków;
o. Rażącej niekompetencji;
p. Składania fałszywych, obraźliwych, uwłaczających lub kłamliwych oświadczeń

dotyczących NROI Polska, IPSC Polska, innych zawodników, sędziów lub
widzów.
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§5 
 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na podstawie skargi złożonej przez 
zainteresowaną stronę lub bezpośredniego świadka zdarzenia, na ręce 
Przewodniczącego NROI Polska, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia 
zdarzenia. Skarga może zostać złożona drogą elektroniczną na adres mailowy NROI 
Polska. 

2. Przewodniczący NROI Polska przekazuje skargę do Komisji Dyscyplinarnej celem 
rozpoznania. 

3. Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania, Komisja Dyscyplinarna konstytuuje 
się zgodnie z Par. 2 ust. 3 Regulaminu. 

4. Komisja Dyscyplinarna przeprowadza postępowanie dowodowe – w tym przesłuchuje 
strony i świadków. 

 
 

§6 
 

Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego:  
1. Komisja Dyscyplinarna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 
2. Przy równej ilości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego. 
3. Komisja Dyscyplinarna wydaje orzeczenie o ukaraniu lub umorzeniu postępowania. 
4. Orzeczenie o ukaraniu musi zawierać:  

a. Pisemne uzasadnienie 
b. Orzeczoną karę wraz z uzasadnieniem 
c. Informację o środku odwoławczym 

 
 

§7 
 

1. Środkiem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej jest odwołanie od decyzji 
Komisji Dyscyplinarnej do Przewodniczącego NROI Polska. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący NROI Polska jest stroną postępowania, 
rozpatrywanie skargi przypada Zastępcy Przewodniczącego NROI Polska. 

3. Skarga na decyzję Komisji Dyscyplinarnej musi zostać wniesiona w terminie 7 dni od 
momentu dostarczenia decyzji stronom. 

4. Skarżący musi wskazać wadliwość merytoryczną lub formalną decyzji komisji. 
5. Przewodniczący NROI lub jego zastępca:  

a. Odrzucić skargę jako wniesioną po terminie;  
b. Odrzuca skargę jako formalnie lub merytorycznie bezzasadną;  
c. Zmienia orzeczone kary; 
d. Przekazuje skargę do ponownego rozpatrzenia do Komisji Dyscyplinarnej w 

nowym składzie. 
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§8 

 
1. Przewodniczący NROI Polska informuje Kolegium Sędziów PZSS o postępowaniach 

dyscyplinarnych wobec sędziów NROI Polska. 
2. Przewodniczący NROI Polska informuje Radę Wykonawczą IROA o postępowaniach 

dyscyplinarnych wobec sędziów IROA będących członkami NROI Polska. 
3. Przeprowadzenie postępowania przed Komisją Dyscyplinarną NROI Polska nie 

wyklucza wniosku o ukaranie w myśl przepisów dyscyplinarnych PZSS. 
 
 
 
 

Przewodniczący NROI Polska 
     
     Dariusz MIERZEJEWSKI 

 


