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REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZJJ 

(zatwierdzony uchwałą Sprawozdawczego Walnego Delegatów PZJJ w dniu 16 czerwca 2017 r.  

w Sochaczewie) 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Ju-Jitsu, zwany dalej ,,Regulaminem” określa w 

szczególności: 

a) zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązujące w PZJJ; 

b) katalog kar dyscyplinarnych; 

c) organy właściwe do orzekania w sprawach o wykroczenia dyscyplinarne i ich kompetencje; 

d) wykroczenia dyscyplinarne i wymiar kar za ich popełnienie; 

e) tryb postępowania dyscyplinarnego; 

f) zasady karania, zawieszania kar dyscyplinarnych oraz zacierania skazania; 

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez „Ju-Jitsu” rozumie się:  

a) Ju-Jitsu Sportowe – fighting, duo-system 

b) Ju-Jitsu Brazylijskie 

c) Ju-Jitsu tradycyjne 

d) Ju-Jitsu bojowe 

e) Samoobronę 

f) Ju-Jitsu formuła – full contact  (sporty MMA) 

 

§2 

1. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób prawnych będących członkami PZJJ oraz do osób 

fizycznych, które działając w ramach określonych w statucie, regulaminach i innych aktach prawa 

wewnętrznego PZJJ, popełniły wykroczenie dyscyplinarne. 

2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej lub regulaminowej podlegają: 

a) członkowie zwyczajni PZJJ; 

a)b)  członkowie wspierający PZJJ; 

b)c) członkowie honorowi PZJJ; 

c)d) zawodnicy biorący udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 

PZJJ  

d)e) sędziowie,  

e)f) trenerzy i instruktorzy szkoleniowcy, przez których rozumie się trenerów, 

instruktorów i inne osoby towarzyszące; 

f)g) osoby pełniące funkcje w statutowych władza Związku PZ i komisjach 

specjalistycznych; 

g)h) działacze; 

3. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do wykroczeń popełnionych przez pracowników klubów, 

Okręgowych Związków Ju-Jitsu (OZJJ), chyba że pełnią oni równocześnie funkcje wymienione w 

ust. 2 pkt d-h. c-i. 

4. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. 

5. Osoby prawne ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich 

zawodników, szkoleniowców, działaczy, oraz kibiców na zasadzie ryzyka. 

6. Nieznajomość niniejszego Regulaminu, ani innych norm wydanych przez kompetentne organy 

PZJJ lub OZJJ nie może stanowić przesłanki wyłączającej odpowiedzialność dyscyplinarną. 
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§3 

1. Karom przewidzianym w niniejszym Regulaminie podlega nie tylko sprawca, ale i ten, kto kieruje, 

poleca, pomaga lub nakłania do popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego. 

2. W przypadku współsprawstwa organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia udział każdej 

osoby w popełnieniu wykroczenia dyscyplinarnego.  

 

§4 

Działaczami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: 

a) członkowie organów władzy, kontroli, dyscyplinarnych i doradczych PZJJ oraz OZJJ; 

b) członkowie statutowych organów klubów ju-jitsu, a także ich udziałowcy, akcjonariusze bądź 

członkowie stowarzyszeń; 

c) inne osoby pełniące funkcje kierownicze w sekcjach ju-jitsu; 

d) licencjonowani organizatorzy imprez sportowych; 

e) inne osoby, których zachowanie pozostaje w związku z działalnością podejmowaną w imieniu 

lub na rzecz PZJJ, OZJJ, ich struktur członkowskich, niezależnie od zajmowanego stanowiska 

oraz pełnionej funkcji. 

 

§5 

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą wszystkie podmioty, o których mowa w §2 Regulaminu, 

jeżeli w czasie popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego podlegały odpowiedzialności, wynikającej z 

niniejszego Regulaminu, nawet jeżeli w czasie orzekania podstawa odpowiedzialności ustała. 

 

§6 

1. Wykroczeniem dyscyplinarnym jest popełnienie zabronionego czynu sankcjonowanego karą  

w niniejszym Regulaminie oraz naruszenie innego, zabronionego pod groźbą kary dyscyplinarnej 

przepisu ustanowionego przez uprawniony organ PZJJ lub jego struktury członkowskiej, a także 

naruszenie przepisów ju-jitsu. 

2. Podmioty, o których mowa w §2 Regulaminu mogą również ponieść odpowiedzialność 

dyscyplinarną w przypadku, gdy przeciwko nim został wydany prawomocny wyrok karny za 

czyny, które:  

a) pozostają w związku z działalnością sportową; 

b) stanowią rażące naruszenie norm etyczno-moralnych i zasad współżycia społecznego; 

c) uwłaczają godności reprezentanta polski w ju-jitsu. 

 

Rozdział II 

Rodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karania 

 

§7 

1. W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnione wykroczenie dyscyplinarne nakładane 

są kary dyscyplinarne. 

2. Kary dyscyplinarne należą do środków wychowawczych, służących kształtowaniu właściwych 

postaw i zachowań. 

3. Podstawowym warunkiem wychowawczej skuteczności kar dyscyplinarnych jest obiektywne, 

sprawiedliwe ich orzekanie, z uwzględnieniem rodzaju, wagi i okoliczności przewinienia oraz 

celów profilaktycznych i wychowawczych. 

4. Kary dyscyplinarne należy stosować równolegle z innymi środkami i formami wychowawczego 

oddziaływania. 

5. Poniesienie odpowiedzialności za wykroczenie dyscyplinarne nie wyklucza odpowiedzialności 

wobec podmiotów, które poniosły szkodę w wyniku czynu stanowiącego wykroczenie 

dyscyplinarne.  

 

Rodzaje kar dyscyplinarnych 

§8 

1. Ustala się następujące kary dyscyplinarne: 

Kary dyscyplinarne dla klubów i innych podmiotów będących członkami PZZ są następujące:  
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a) upomnienie; 

b) nagana; 

c) kara pieniężna; 

d) pozbawienie licencji; 

e) zakaz organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu; 

f) weryfikacja wyników zawodu; 

g) pozbawienie tytułu Mistrza Polskizdobytych tytułów, 

h) dyskwalifikacja na czas określony lub dożywotnia; 

i) wykluczenie z kadry narodowej; 

j) zakaz pełnienia funkcji; 

k) wykluczenie ze Związku; 

l) wykluczenie z władz; 

m) pozbawienie członkostwa honorowego; 

n) pozbawienie Odznaki Honorowej PZJJ. 

2. Karą dodatkową jest podanie orzeczenia do publicznej wiadomości. 

1) upomnienie; 

2) ostrzeżenie; 

3) nagana; 

4) kara pieniężna; 

5) nakaz zwrotu otrzymanych nagród; 

6) dyskwalifikacja określona ilością zawodów, czasowa lub stała; 

7) zawieszenie lub pozbawienie licencji; 

8) wykluczenie ze struktur; 

9) weryfikacja zawodów jako walkower; 

10) rozgrywanie zawodów bez udziału publiczności; 

11) zakaz rozgrywania w określonej liczbie zawodów na obiektach sportowych w miejscowości 

będącej siedzibą klubu; 

12) anulowanie wyniku zawodów; 

13) wykluczenie z rozgrywek; 

14) zakaz dokonania transferów do klubu; 

15) pozbawienie klubu zdobytych trofeów; 

16) podanie orzeczenia do publicznej wiadomości (jako kary dodatkowej). 

 

§9 

Kary dyscyplinarne dla zawodników, w tym dla członków kadry narodowej, są następujące:  

a) upomnienie; 

b) ostrzeżenie; 

c) wykluczenie; 

d) nagana; 

e) kara pieniężna; 

f) pozbawienie tytułu Mistrza Polski, 

g) dyskwalifikacja określona ilością zawodów, czasowa lub na stałe; 

h) skreślenie lub zawieszenie w prawach członka kadry narodowej; 

i) zakaz przebywania w szatniach; 

j) zakaz wstępu na teren odbywania się zawodów; 

k) zawieszenie lub pozbawienie licencji; 

l) podanie orzeczenia do publicznej wiadomości (jako kary dodatkowej). 

 

§10 

Kary dyscyplinarne dla szkoleniowców i innych osób towarzyszących szkoleniowcom są następujące: 

1) upomnienie, 

2) ostrzeżenie,  

3) nagana,  

4) kara pieniężna; 
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5) odsunięcie od udziału w określonej liczbie zawodów; 

6) zawieszenie w pełnieniu funkcji społecznej lub sportowej; 

7) dyskwalifikacja określona ilością zawodów; czasowa lub na stałe; 

8) zakaz pełnienia funkcji społecznych lub sportowych; 

9) zakaz przebywania w szatniach  

10) zakaz wstępu na teren odbywania się zawodów; 

11) zawieszenie lub pozbawienie licencji,  

12) podanie orzeczenia do publicznej wiadomości; 

 

§11 

Kary dyscyplinarne dla sędziów: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) kara pieniężna; 

4) dyskwalifikacja określona ilością zawodów; czasowa lub na stałe; 

5) skreślenie z listy sędziów;  

6) zawieszenie lub pozbawienie licencji; 

7) podanie orzeczenia do publicznej wiadomości. 

 

 

§9 

Kary dyscyplinarne mogą być wymierzane łącznie, w zależności od popełnionego przewinienia, z 

uwzględnieniem rodzaju, wagi i okoliczności tego przewinienia oraz celów profilaktycznych i 

wychowawczych. 

 

Szczegółowe regulacje dotyczące kar 

 

§10 

Kara upomnienia 

Kara upomnienia polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego, połączonego 

z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.  

 

 

§11 

Kara nagany 

Kara nagany jest pisemnym wyrazem dezaprobaty organu dyscyplinarnego w stosunku 

do dopuszczającego się przewinienia dyscyplinarnego. 

 

§12 

Kara pieniężna 

1. Na podmioty wymienione w §2 Regulaminu mogą być wymierzone kary pieniężne (grzywny). 

2. Na zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia nie nakłada się kar pieniężnych..  

3. Kara pieniężna musi być wpłacona w terminie określonym w orzeczeniu. Brak wpłaty 

w wyznaczonym terminie oznacza automatyczne zawieszenie zawodnika w jego prawach, 

a w przypadku klubu może spowodować zawieszenie w prawach członka Związku. 

4. Złożenie odwołania od kary grzywny nie zwalnia z obowiązku jej wpłacenia w wyznaczonym 

terminie. 

5. Kluby odpowiadają subsydiarnie za kary pieniężne, nałożone na ich zawodników, szkoleniowców, 

działaczy, członków sztabu medycznego oraz innych osób pełniących swoje funkcje w związku  

z zawodami. 

 

§13 

Pozbawienie licencji 
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1. Kara pozbawienia licencji orzeczona w stosunku do klubu skutkuje wykluczeniem go z systemu 

współzawodnictwa w ju-jitsu organizowanych przez Związek. 

2. Kara pozbawienia licencji, orzeczona wobec osób fizycznych skutkuje pozbawieniem uprawnień z 

niej wynikających na czas oznaczony maksymalnie do 2 lat albo dożywotnio. 

 

 

§14 

Zakaz organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu 

 

Kara  zakazu organizowania  zawodów w określonym czasie i meczu oznacza brak możliwości 

odbycia się zawodów w terminie i miejscu wskazanym w orzeczeniu dyscyplinarnym.  na  neutralnym  

stadionie  oznacza  nakaz  rozgrywania  oznaczonego  

meczu w miejscowości nie będącej siedzibą żadnego z klubów, będących uczestnikami tego meczu. 

 

§15 

Weryfikacja wyników zawodów 

1. Kara weryfikacji zawodów jako walkower skutkuje anulowaniem ogłoszonych wyników zawodów 

i ponownym ich sprawdzeniu. uznaniem wyniku zawodów na niekorzyść ukaranego zawodnika lub 

klubu. 

2. Kara weryfikacji zawodów jako skutkująca walkowerem może być nałożona równocześnie z inną 

karą zasadniczą. 

 

§16 

Pozbawienie tytułu Mistrza Polski 

 

Kara pozbawienia tytułu Mistrza Polski oznacza odebranie obwinionemu tytułu Mistrza Polski oraz 

wszelkich nagród wynikających z tego tytułu. 

 

§17 

Kara dyskwalifikacji 

1. Karę dyskwalifikacji można orzec na czas określony lub dożywotnio. 

2. Kara dyskwalifikacji wymierzona zawodnikowi polega na zakazie uczestnictwa w zawodach, 

których dotyczy orzeczona kara oraz przebywania w strefie przylegającej bezpośrednio do .  

3. W przypadku dyskwalifikacji  zawodnika na czas określony, nie może on uczestniczyć w żadnych 

zawodach ju-jitsu  oraz pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w  ju-jitsu.  

4. Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnik polega na zakazie 

reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie bezpośrednio 

przylegającej do  oraz w miejscach wydzielonych dla kierownictwa drużyny, zawodników  

i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji, związanej z działalnością  

w ju-jitsu.  

5. W przypadku kary dyskwalifikacji na czas określony, wymierza się ją w tygodniach, miesiącach 

lub latach. 

6. Górna granica kary dyskwalifikacji, orzeczona w latach nie może przekroczyć 3 lat. 

 

§18 

Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie 

zawodów w rozgrywkach mistrzowskich 

1. Karę dyskwalifikacji na czas określony stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie 

zawodów za przewinienie popełnione w rozgrywkach danej grupy wiekowej, wykonuje się w 

rozgrywkach grupy wiekowej, w której zawodnik brał udział w chwili popełnienia czynu lub w 

rozgrywkach grupy wiekowej starszej jeśli wymiar kary dyskwalifikacji rzutuje na zmianę grupy 

wiekowej.  

2. Karę dyskwalifikacji na czas określony za przewinienie , stanowiącą zakaz uczestnictwa w  
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określonej liczbie zawodów w rozgrywkach grupy wiekowej, nie wykonaną w rozgrywkach danej 

grupy wiekowej, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 

rozgrywkach danej grupy wiekowej. 

 

 

 

 

§19 

Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie 

zawodów w rozgrywkach pucharowych 

1. Karę dyskwalifikacji stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie zawodów 

za przewinienia popełnione w rozgrywkach danej grupie wiekowej, wykonuje się w danych 

rozgrywkach pucharowych grupy wiekowej, w której zawodnik brał udział w chwili popełnienia 

czynu. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na rozgrywki w innych grupach 

wiekowych, w których klub lub zawodnik aktualnie występuje.  

2. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie zawodów za 

przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, nie wykonaną w edycji rozgrywek grup 

wiekowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnej edycji 

rozgrywek grup wiekowych.   

 

§20 

Kara wykluczenia z skreślenia ze składu kadry narodowej 

Kara skreślenia ze składu kadry narodowej skutkuje brakiem możliwości reprezentowania barw 

narodowych w sporcie ju-jitsu  we wszystkich kategoriach wiekowych. Kara nakładana jest na czas 

określony, nie dłuższy niż do 2 lat. 

 

§21 

Kara zakazu piastowania określonych funkcji  

Kara zakazu pełnienia piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w komórkach 

organizacyjnych Związku oraz w sekcjach klubów będących członkami Związku orzeka się na czas 

określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 2 lata. 

 

§22 

Podanie orzeczenia dyscyplinarnego do publicznej wiadomości 

Podanie orzeczenia dyscyplinarnego do publicznej wiadomości polega na publicznym podaniu treści 

orzeczenia, co może nastąpić na stronie internetowej PZJJ. 

Nakaz zwrotu otrzymanych nagród 

Nakaz zwrotu otrzymanych nagród oznacza obowiązek zwrotu określonych korzyści majątkowych 

oraz przedmiotów o charakterze symbolicznym, w szczególności medali i pucharów. 

 

Odsunięcie od prowadzenia zawodZasady karania 

 

§23 

1. Jeżeli zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej przewinienie wyczerpuje znamiona określone  

w dwóch albo więcej pozostających w zbiegu przepisach dyscyplinarnych, stanowi ono jedno 

przewinienie dyscyplinarne, za które wymierza się jedną zasadniczą karę dyscyplinarną. 

2. Zbieg przepisów, o którym mowa w ust. 1 zachodzi wtedy, gdy kwalifikacja prawna dokonana  

w oparciu o tylko jeden przepis, zawierający opis przewinienia dyscyplinarnego, nie wyczerpuje w 

pełni zarzucanego przewinienia. 
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§24 

Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu czynów, które wyczerpują znamiona 

takiego samego przewinienia dyscyplinarnego lub przewinień dyscyplinarnych podobnych, 

zachowanie to uznaje się za jedno przewinienie dyscyplinarne, podlegające jednej zasadniczej karze 

dyscyplinarnej, uwzględniającej w swej dolegliwości wszystkie zachowania. 

 

§25 

Właściwy organ dyscyplinarny wymierza karę według kryteriów i w granicach przewidzianych 

niniejszym Regulaminem, uwzględniając: rodzaj, stopień i okoliczności przewinienia, biorąc pod 

uwagę cele profilaktyczne i wychowawcze. 

 

§26 

1. Organ orzekający może zawiesić wykonanie kary dyskwalifikacji o wymiarze do 2 lat 

lub odsunięcia od udziału w liczbie nie większej niż 3 zawodów, jeżeli uzna to za celowe z uwagi 

na zaistniałe okoliczności i dotychczasową postawę osoby, która popełniła wykroczenie. 

2. Okres zawieszenia kary wynosi maksymalnie 1 rok jej wymiaru i biegnie od daty wydania 

orzeczenia o ukaraniu. 

3. Jeżeli ukarany popełni w okresie zawieszenia jakiekolwiek wykroczenie podlegające karze 

dyskwalifikacji, organ orzekający egzekwuje wykonanie zawieszonej kary dyskwalifikacji. W 

takim przypadku karę zawieszoną dolicza się do nowej kary dyskwalifikacji. 

4. Za wykroczenie podlegające karze dyskwalifikacji, popełnione w okresie zawieszenia kary, nie 

może być orzeczona kara w zawieszeniu. 

 

§27 

1. Na wniosek zawodnika organ dyscyplinarny może zawiesić bieg kary dyskwalifikacji okresowej, 

po odbyciu połowy kary. 

2. Przy rozpatrywaniu wniosku o zawieszenie dalszego biegu wykonywania kary dyskwalifikacji 

organ dyscyplinarny bierze pod uwagę tryb życia ukaranego i jego zachowanie w trakcie 

odbywania kary oraz stanowisko macierzystego klubu. 

 

§28 

Wysokość kary orzekanej przez Komisję Dyscyplinarna no - Arbitrażową w stosunku do zawodników 

naruszających przepisy ju-jitsu uwzględnia aktualne zalecenia JJIF i JJEU dotyczące długości 

dyskwalifikacji za poszczególne przewinienia.  

 

Rozdział III 

Rodzaje przewinień dyscyplinarnych  

 

§29 

Niesportowe zachowanie 

Za używanie w związku z zawodami ju-jitsu gestów i/lub słów wulgarnych lub powszechnie uznanych 

za obraźliwe w czasie zawodów wobec zawodnika, sędziego, szkoleniowca, członka sztabu 

medycznego, działacza, funkcjonariusza służby porządkowej lub publiczności, wymierza się karę 

dyskwalifikacji. 

 

§30 

1. Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w 

związku z zawodami ju-jitsu lub działalnością PZJJ lub jego organizacjach członkowskich w celu 

utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań statutowych i regulaminowych, podlega karze: 

a) pieniężnej w wysokości do 500 zł; i/lub 

b) karze dyskwalifikacji; i/lub 
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c) karze wykluczenia ze Związku. z PZJJ. 

2. Odpowiedzialność za zachowania określone w ust. 1 ponosi również klub, jeżeli co najmniej 

dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego zachowania. Organ 

dyscyplinarny może wymierzyć wtedy karę pieniężną od 500 zł do 1.000 zł;i/lub 

a) rozgrywanie zawodów bez udziału publiczności; i/lub 

b) wykluczenie z rozgrywek. 

 

§31 

Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową 

Za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową wymierza się karę pieniężną w 

wysokości do 500 zł. 

 

 

 

§32 

Podważenie decyzji sędziów lub kompetencji sędziowskich 

Za podważenie decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów, 

członków sztabu medycznego lub działaczy wymierza się karę pieniężną w wysokości do 500 zł.  

 

 

§33 

Odpowiedzialność klubu lub innej osoby prawnej za brak porządku lub bezpieczeństwa w 

miejscu odbywania się zawodów 

 

1. Za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa w miejscu odbywania się zawodów przed, w 

czasie lub po zawodach, wymierza się karę pieniężną od 200 do 1000 zł;  

2. Dodatkowo organ dyscyplinarny obok kary określonej w ust. 1 powyżej może wymierzyć karę:  

a) weryfikacji wyniku zawodów; i/lub 

b) pozbawienia licencji.  

3. Za powtarzające się w przypadku braku należytego zabezpieczenia porządku lub za poważne 

zakłócenia porządku w miejscu odbywania się zawodów przed, w czasie lub po zawodach 

wymierza się karę pieniężną od 500 zł do 2000 zł. 

 

§34 

Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa w miejscu odbywania 

się zawodów 

Za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa w miejscu 

odbywania się zawodów przed, w czasie lub po zawodach, w wyniku czego doszło do ekscesów,  

w szczególności: bójki, wybryków chuligańskich, czynnego znieważenia lub naruszenia nietykalności 

cielesnej drużyny przeciwnej, sędziów lub innych osób, wymierza się:  

1. klubowi:  

a) naganę; i/lub 

b) karę pieniężną od 200 do 1000 zł;  

2. winnym osobom funkcyjnym: 

a) naganę; i/lub 

b) karę dyskwalifikacji do 12 miesięcy; i/lub 

c) karę pieniężną do 500 zł. 

 

§35 

Niedopełnienie obowiązków określonych w przepisach ju-jitsu 

Za niedopełnienie obowiązków określonych w przepisach ju-jitsu lub nie zastosowanie się do 

obowiązków określonych w statucie, regulaminach lub uchwałach Zarządu PZJJ wymierza się:  
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1. klubom lub innym osobom prawnym:  

a) karę pieniężną w wysokości od  200 do 1000 zł; 

2. winnym osobom funkcyjnym lub zawodnikom:  

a) upomnienie; i/lub 

b) naganę; i/lub 

c) karę dyskwalifikacji do 12 miesięcy , i/lub 

d) karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł;  

 

§36 

Samowolne opuszczenie maty przez zawodnika lub odmowa dalszego uczestniczenia  

w zawodach 

 

Za samowolne opuszczenie maty przez zawodnika lub odmowę dalszego uczestniczenia w zawodach 

wymierza się karę:  

1) klubom 

a) karę pieniężną w wysokości od  200 do 1000 zł; i/lub 

b) weryfikację walki; i/lub 

2) zawodnikom 

a) karę dyskwalifikacji od 1 do 12 miesięcy.  

 

 

§37 

Opóźnienie rozpoczęcia zawodów lub wznowienia walki, przerwa w zawodach 

Za opóźnienie rozpoczęcia zawodów lub wznowienia walki, a także spowodowanie przez zespół lub 

zawodnika przerwy w zawodach wymierza się karę:  

1. klubom: 

a) karę pieniężną w wysokości od 500 do 1000 zł;  

2. osobom fizycznym: 

a) karę pieniężną od 200 do 500 zł; i/lub 

b) karę dyskwalifikacji od 1 do 12 miesięcy.  

 

§38 

Wystawienie do zawodów nieuprawnionego lub zawieszonego zawodnika 

Za wystawienie do walki zawodnika nieuprawnionego lub zawieszonego w prawach członka PZJJ lub 

odbywającego karencję, względnie karę dyskwalifikacji lub zawodnika pod obcym nazwiskiem, 

wymierza się karę: 

1. klubom:  

a) karę pieniężną w wysokości od 500 do 1000 zł; i/lub 

b) weryfikację zawodów  

2. zawodnikowi:  

a) karę dyskwalifikacji od  6 do 12 miesięcy;  

3. winnym osobom funkcyjnym: 

a) karę pieniężną w wysokości od 500 do 1000 zł;  i/lub 

b) karę dyskwalifikacji od 6 do 12 miesięcy. 

 

§39 

Korupcja bierna i czynna 

1. Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub 

osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik walki/i lub zawodów 

podlega: 

a) karze pieniężnej od 1000 do 3000 zł; oraz 

b) karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 12 miesięcy; i/lub 

c) wykluczenia zPZJJ. 

2. Karom opisanym w ust. 1 powyżej podlega również ten kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć 
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lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe 

zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik walki/i lub zawodów.  

3. Za opisane w ust. 1 i 2 postępowania osób fizycznych, kluby lub inne osoby prawne podlegają:  

a) karze pieniężnej od 1000 do 3000 zł; oraz 

b) weryfikacji wyniku zawodów ; i/lub 

c) pozbawieniu licencji; i/lub 

d) pozbawieniu zdobytych tytułów i/lub 

e) wykluczenia ze Związku .  

 

§40 

Zaniechanie zawiadomienia o korupcji 

Za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego o zachowaniu wyczerpującym znamiona 

przewinienia dyscyplinarnego w postaci korupcji czynnej lub biernej, osobom fizycznym wymierza 

się: 

a) karę pieniężną od 500 do 1000 zł; oraz 

b) karę dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy.  

 

Przewinienia szczególne dotyczące sędziów 

 

§41 

Zasada ogólna 

Karom przewidzianym poniżej podlegają odpowiedzialni sędziowie. 

 

§42 

Nieterminowe przesłanie sprawozdania 

1. Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie 

sprawozdania z zawodów wymierza się karę upomnienia.  

2. Za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów albo 

niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów wymierza się karę nagany albo 

karę pieniężną w wysokości do 500 zł.  

 

§43 

Publiczne wypowiedzi sędziego  

Za publiczne wypowiadanie się przez sędziego w sprawach dotyczących przebiegu zawodów 

prowadzonych lub obserwowanych przez innych sędziów, wymierza się karę: 

a) nagany; i/lub 

b) karę pieniężną do 500 zł 

 

§44 

Nieusprawiedliwiona nieobecność 

Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się wyznaczonym terminie badaniom 

lekarskim lub egzaminowi teoretycznemu, wymierza się karę: 

a) nagany; i/lub 

b) karę pieniężną do 500 zł; i/lub  

c) dyskwalifikację czasową do 6 miesięcy.  

 

§45 

Umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z przepisami walki 

Za umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z przepisami ju-jitsu  wymierza się karę:  

a) dyskwalifikacji czasowej do 6 miesięcy.; i/lub 

b) wykluczenia ze Związku. PZJJ.  
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§46 

Niestawienie się do prowadzenia zawodów  

Za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów, albo pełnienia funkcji delegata 

lub za powtarzające się spóźnienia na zawody, wymierza się karę:  

a) karę pieniężną w wysokości do 500 zł; i/lub 

b) dyskwalifikacji czasowej do 3 miesięcy; i/lub 

 

§47 

Samowolne prowadzenie zawodów 

Za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez odpowiedni organ bądź wydział 

sędziowski właściwego okręgowego związku ju-jitsu lub prowadzenie zawodów nie zgłoszonych do 

tych organów, wymierza się karę: 

a) nagany; i/lub 

b) karę pieniężną w wysokości do 500 zł; i/lub 

c) dyskwalifikacji czasowej do 6 miesięcy; i/lub 

 

 

Inne przewinienia dyscyplinarne  

 

§48 

Niewykonanie obowiązków 

1. Za niedopełnienie, niedbałe wykonanie lub nie wykonanie obowiązków określonych w 

regulaminach i wytycznych organów związków, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej 

wymierza się:  

1. klubom lub innym osobom prawnym:  

a) karę pieniężną od 200 do 1000 zł; i/lub 

a) upomnienie; lub 

b) dyskwalifikacji czasowej w wymiarze do 6 miesięcy.  

2. Za rażące naruszenie  podstawowych obowiązków statutowych /klubu, OZJJ, PZJJ/, nie 

podporządkowanie się uchwałom, zarządzeniom nadrzędnych władz sportowych oraz zarządów 

/klubu, OZJJ, PZJJ/, wymierza się kary:  

1. klubom  lub innym osobom prawnym: 

a) karę pieniężna od 500 do 1000 zł; i/lub 

b) wykluczenie ze Związku. 

2. osobom fizycznym: 

a) karę pieniężną od 500 do 1000 zł; i/lub 

b) karę dyskwalifikacji czasowej od 3 do 12 miesięcy; i/lub 

c) pozbawienia licencji   

 

§49 

Niewykonywanie orzeczeń 

Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów dyscyplinarnych PZJJ 

wymierza się karę:  

1. klubom lub innym osobom prawnym: 

a) karę pieniężną od 500 do 1000 zł; i/lub 

b) wykluczenia ze Związku. 

2. osobom fizycznym: 

a) karę pieniężną od 500 do 1000 zł; i/lub 

b) karę dyskwalifikacji czasowej w wymiarze od 1 do 6 miesięcy; i/lub 

c) pozbawienia licencji 
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§50 

Niewykonywanie zobowiązań 

Za niewykonywanie zobowiązań wobec PZJJ lub OZJJ wymierza się kary:  

1. klubom lub innym osobom prawnym: 

a) kara pieniężna w wysokości do 1000 zł; i/lub 

b) zakaz dokonywania transferów przez klub do jednego roku; i/lub 

c)b) zawieszenie lub pozbawienie licencji do jednego roku; i/lub 

d)c) wykluczenie ze Związku PZJJ. 

2. zawodnikom: 

a) upomnienie; i/lub 

b) nagana; i/lub 

c) kara pieniężna od 500 do 1000 zł; i/lub 

d) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze od 1 do 6 miesięcy; 

3. innym osobom fizycznym: 

a) kara pieniężna od 500 do 1000 zł; i/lub 

b) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze od 1 do 6 miesięcy.  

 

 

 

§51 

Niesportowy tryb życia  lub naruszenie norm etyczno- moralnych  

1. Za niesportowy tryb życia, nadużywanie alkoholu, naruszanie norm etyczno-moralnych i zasad 

współżycia społecznego, wymierza się karę dyskwalifikacji od 1 miesiąca do 12 miesięcy oraz karę 

pieniężną od 200 do 1000 zł. 

2. Za wysoce niesportowy tryb życia, rażące naruszenie porządku publicznego, obowiązujących norm 

etyczno- moralnych i zasad współżycia społecznego, wymierza się w zależności od stopnia i 

rodzaju przewinienia: karę dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 12 miesięcy lub karę 

wykluczenia z PZJJ.  

3. Za niewłaściwe zachowanie się w czasie pobytu za granicą, naruszenie przepisów celno – 

dewizowych wymierza się karę dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 12 miesięcy oraz kary 

pieniężną w wysokości od 500 do 1000 zł.  

 

§52 

Przewinienia związane z występowaniem w reprezentacji Polski 

1. Za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry narodowej powołanej do 

reprezentowania barw Polski w zawodach sportowych rozgrywanych w oficjalnych terminach 

zawodów sportowych JJIF i JJEU, wymierza się kary:  

a) osobie prawnej – karę pieniężną do 1000 zł;  

b)  osobie fizycznej– karę pieniężną do 500 zł;  

. 

2. Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie kadry narodowej wymierza się 

zawodnikowi karę pieniężną w wysokości nie niższej niż 500 zł lub karę zawieszenie w prawach 

członka kadry narodowej lub skreślenia z kadry narodowej.  

3. Za zachowanie niegodne reprezentanta Polski popełnione w kraju lub za granicą wymierza się 

zawodnikowi karę:  

a) upomnienia; i/lub 

b) nagany; i/lub 

c) karę pieniężną nie niższą niż 500 zł; i/lub 

d)  wykluczenie z kadry narodowej.  

 

§53 

Naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych 

Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w 

sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, wymierza się następujące kary: 

1. klubom lub innym osobom prawnym: 
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a) kara pieniężna od 500 do 1000 zł; i/lub 

b) pozbawienie licencji; i/lub 

c) wykluczenie ze Związku.. 

2. zawodnikom: 

a) upomnienie; i/lub 

b) nagana; i/lub 

c) kara pieniężna od 500 zł do 1000 zł; i/lub 

d) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze do 12 miesięcy; i/lub 

3. działaczom: 

a) kara pieniężna od 500 zł do 1000 zł; i/lub 

b) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy; i/lub 

c) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z ju-jitsu. 

 

Rozdział IV  

Tryb postępowania dyscyplinarnego 

 

Podstawowe zasady postępowania  

§54 

1. Organy dyscyplinarne są niezależne. 

2. Członkowie organów dyscyplinarnych zobowiązani są do zachowania w tajemnicy przebiegu 

posiedzenia, w szczególności narady i głosowania. 

3. Postępowanie powinno być przeprowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki w sposób zapewniający 

należytą koncentrację materiału dowodowego. 

4. W skład zespołu orzekającego nie może wchodzić osoba, która: 

a) jest świadkiem w tej samej sprawie; 

b) była lub pozostaje z obwinionym w sporze sądowym; 

c) jest małżonkiem obwinionego; 

d) jest krewnym lub powinowatym obwinionego w linii prostej albo krewnym w linii bocznej 

do drugiego stopnia; 

e) pozostaje do obwinionego w stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać 

wątpliwości, co do bezstronności tej osoby. 

5. Członek zespołu orzekającego podlegający wyłączeniu zawiadamia o tym przewodniczącego 

zespołu i wstrzymuje się od udziału w sprawie. 

6. Członek zespołu orzekającego może być wyłączony na uzasadniony wniosek strony postępowania. 

7. O wyłączeniu członka zespołu orzekającego lub przewodniczącego zespołu orzekającego decyduje 

Komisja Dyscyplinarna. decyduje przewodniczący zespołu orzekającego.  

8. O wyłączeniu przewodniczącego zespołu orzekającego decyduje kolegialnie zespół orzekający 

zwykłą większością głosów w drodze głosowania, w którym nie uczestniczy przewodniczący 

zespołu orzekającego. 

 

§55 

W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 

 

§56 

1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron i powinny gwarantować im prawo do 

obrony. 

2. W trakcie postępowania zarówno obwinieni, jak i pokrzywdzeni powinni mieć prawo do: 

1) udziału we wszystkich fazach postępowania; 

2) dostępu do akt sprawy, w tym do zebranych dowodów; 

3) zadawania pytań, składania oświadczeń, żądań i wniosków, w tym dowodowych. 

 

§57 

1. Każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu dyscyplinarnym. Uprawnienie to  

w szczególności obejmuje składanie wniosków i wyjaśnień. 

2. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia, co do twierdzeń strony przeciwnej, 
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dotyczących okoliczności sprawy. 

3. Na żądanie organu dyscyplinarnego strony zobowiązane są przedstawić dowody lub udzielić 

pisemnych wyjaśnień organom dyscyplinarnym. W razie braku wykonania tych obowiązków, 

organ dyscyplinarny może nałożyć karę porządkową w wysokości do 500 zł. 

 

§58 

1. Strona postępowania może być w trakcie jego trwania reprezentowana przez pełnomocnika, na 

podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedłożonego organowi dyscyplinarnemu. 

2. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być: radca prawny, adwokat, małżonek, zstępni, rodzice, 

rodzeństwo, a także działacz lub pracownik klubu, którego jest członkiem. 

3. Pełnomocnikiem osoby prawnej może być radca prawny, adwokat, a także jej działacz lub 

pracownik. 

 

§59 

Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może przyczynić się do 

wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być: 

1) zeznania świadków i stron; 

2) opinie biegłych; 

3) dokumenty, w tym: 

a) protokoły sędziowskie, 

b) sprawozdania oficjalnych obserwatorów oraz kierownictw ekip reprezentacyjnych, 

c) wyjaśnienia sporządzone w toku innych postępowań. 

 

§60 

Sankcje sportowe związane z przebiegiem walki nakłada sędzia zawodów. . 

 

 

§61 

1. Nie wszczyna się, zastrzeżeniem ust. 2, postępowania w sprawie wykroczenia dyscyplinarnego, 

jeżeli od daty jego ujawnienia minęły 3 miesiące. 

1.2. Nie wszczyna się postępowania w sprawie wykroczenia dyscyplinarnego, jeżeli od daty jego 

popełnienia minęło 12 miesięcy.Nie wszczyna się postępowania w sprawie wykroczenia 

dyscyplinarnego, jeżeli od daty jego popełnienia minęło 12 miesięcy. 

 

§62 

Zakończenie postępowania dyscyplinarnego powinno nastąpić najpóźniej w terminie do dwóch 

miesięcy od popełnienia przewinienia, polegającego na naruszeniu przepisów ju-jitsu, lub trzech 

miesięcy od ujawnienia innych przewinieńmomentu jego wszczęcia. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach nadrzędny organ dyscyplinarny prowadzący postępowanie może przedłużyć wyżej 

wymieniony termin o jeden miesiąc.Zakończenie postępowania dyscyplinarnego powinno nastąpić 

najpóźniej w terminie do dwóch miesięcy od popełnienia przewinienia, polegającego na naruszeniu 

przepisów ju-jitsu, lub trzech miesięcy od ujawnienia innych przewinień. W uzasadnionych 

przypadkach nadrzędny organ dyscyplinarny może przedłużyć wyżej wymieniony termin. 

 

1. §63 

 

2.1. We wszystkich sprawach dyscyplinarnych w I instancji orzeka Komisja Dyscyplinarna PZJJ 

(dalej: Komisja) w składzie trzech arbitrów. 
3.2. Organem dyscyplinarnym II instancji jest Komisja Dyscyplinarna, orzekająca w składzie 

trzech arbitrów, którzy nie brali udziału przy wydawaniu zaskarżonego orzeczenia. 

4.3. Ostateczne decyzje dyscyplinarne Komisji mogą być zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego 

do spraw sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na warunkach określonych w regulaminie 

Trybunału Arbitrażowego. 
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4. Prawo wniesienia skargi do Trybunału przysługuje stronie postępowania w terminie 14 dni od 

doręczenia orzeczenia. 

1.  

 

Komisja Dyscyplinarna o - Arbitrażowa 

 

§64 

Komisja Dyscyplinarna o - Arbitrażowa jest organem dyscyplinarnym PZJJ działającym na podstawie 

§ 41 us. 1 49 ust. 3 Statutu Związku. 

 

§65 

Do kompetencji Komisji należy orzekanie w sprawach związanych z wykroczeniami dyscyplinarnymi 

popełnionymi podczas lub w związku z udziałem we współzawodnictwie w ju-jitsu.  

 

§66 

Komisja składa się z 6 członków, w tym z Przewodniczącego, powołanych przez Zarząd na okres 

trwania kadencji władz.  oraz od 2 do 4 członków Komisji powołanych przez Zarząd na czas 

kadencji władz PZJJ. 

 

§67 

Komisja prowadzi postępowanie dyscyplinarne na podstawie przepisów ogólnych określonych w 

niniejszym rozdziale.  

 

§68 

1. Komisja rozpatruje sprawy w składzie co najmniej jednoosobowymtrzyosobowym. kolegialnie w 

zespole, co najmniej  

……….3-osobowym. 

2.1. Skład orzekający oraz termin, miejsce i godzinę wyznacza na dane posiedzenie Przewodniczący 

Komisji nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem. W sytuacjach wyjątkowych termin ten nie 

obowiązuje. 

3.2. W sprawach nie wymagających obecności zainteresowanych Komisja może podejmować decyzje 

w drodze ustaleń dokonanych za pomocą poczty elektronicznej, a ich wynik weryfikuje i 

przekazuje Przewodniczący. 

 

 

§69 

Komisja Dyscyplinarna o - Arbitrażowa składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym 

Zjeździe Zgromadzeniu Delegatów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Postępowanie dyscyplinarne w I instancji 

 

§70 

1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez 

oznaczoną osobę fizyczną lub prawną, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 

2. Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. 

3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego następuje z urzędu lub na wniosek 

uprawnionego podmiotu. 

4. Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania są: 

1) uczestnicy współzawodnictwa sportowego w ju-jitsu; 

2) Zarząd PZJJ,  

3) organy wykonawcze Okręgowych Związków Ju-Jitsu; 

4) inne podmioty, które w oparciu o przepisy prawa powszechnego lub przepisy wydane przez 
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organizatora rozgrywek w ju-jitsu są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w organizację 

zawodów sportowych w ju-jitsu.  

5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 przez nieuprawnioną osobę, Komisja 

powinna rozważyć zasadność wszczęcia postępowania z urzędu. 

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3 jest oczywiście bezzasadny lub po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia 

wykroczenia dyscyplinarnego, Komisja odmawia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

 

§71 

1. Po wszczęciu postępowania przewodniczący Komisji ustala termin posiedzenia organu i 

zawiadamia strony o przysługującym im prawie udziału w posiedzeniu. 

2. Stroną postępowania dyscyplinarnego jest podmiot, którego praw i obowiązków dotyczy 

postępowanie. Stronami postępowania mogą być w szczególności osoby prawne i fizyczne, o 

których mowa w § 2 Regulaminu, oraz poszkodowani w wyniku ich działań. 

3. Jeżeli strona jest powiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność nie stoi na przeszkody  

w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia. 

 

§72 

1. Do chwili wydania orzeczenia w I instancji, obwiniony może złożyć Komisji wniosek o 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawierający skonkretyzowaną 

propozycję wymiaru kary. 

2. Komisja może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia nie budzą 

wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte, a wysokość kary będzie adekwatna do wagi 

przewinienia dyscyplinarnego. 

3. Komisja może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim wskazanej przez siebie 

zmiany. 

4. Od orzeczenia uwzględniającego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 73 

1. Po wyjaśnieniu sprawy Komisja zamyka posiedzenie, odbywa naradę niejawną i wydaje orzeczenie 

o ukaraniu albo o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego. 

2. W przypadku przyjęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego, Komisja wydaje 

orzeczenie o ukaraniu go karą dyscyplinarną. 

3. Komisja odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby 

niewspółmierne do wagi popełnionego wykroczenia dyscyplinarnego. 

4. W razie uznania braku odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego, Komisja wydaje orzeczenie 

o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego. 

 

§74 

1. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków Komisji nie może wstrzymać 

się od głosu. 

2. Jeżeli członek Komisji jest zainteresowany w sprawie, nie bierze udziału w orzekaniu o karze. 

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy narady. 

 

§75 

1. Organ orzekającyKomisja nakłada karę dyscyplinarną w granicach przewidzianych w Regulaminie 

po ocenie zebranego materiału dowodowego oraz rodzaju i rozmiaru ujemnych następstw 

wykroczenia i stopnia jego szkodliwości, a także biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i 

wychowawcze kary dyscyplinarnej, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Organ orzekającyKomisja powinnaien rozpoznać przedłożony przez obwinionego wniosek o 

dobrowolne poddanie się karze. 

3. Wraz z nałożeniem kary dyscyplinarnej organ orzekającyKomisja może zobowiązać ukaranego do 

przeproszenia pokrzywdzonego i naprawienia wyrządzonej szkody. 

 



- 17 - 

 

§76 

1. Organ dyscyplinarnyKomisja ogłasza stronom treść sentencji orzeczenia na posiedzeniu, na którym 

zamknięto postępowanie dowodowe i podaje ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia. 

2. Pisemne orzeczenie wraz z uzasadnieniem należy doręczyć stronom w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

3. Orzeczenie w postępowaniu dyscyplinarnym powinno zawierać: 

1) oznaczenie organu dyscyplinarnego 

2) datę wydania orzeczenia; 

3) wskazanie adresata orzeczenia; 

4) sentencję orzeczenia wraz zastosowaną karą; 

5) uzasadnienie orzeczenia; 

6) pouczenie o możliwości odwołania się wraz z oznaczeniem terminu i organu odwoławczego; 

7) podpis osoby upoważnionej. 

4. Orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą nie uzasadnia się. 

 

Postępowanie odwoławcze 

§77 

1. Od orzeczenia o ukaraniu wydanego przez organ dyscyplinarny I instancji stronom przysługuje 

odwołanie do organu II instancji. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być złożone na piśmie za pośrednictwem organu  

I instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

3. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, kaucji 

pieniężnej w wysokości 500 złotych. 

4. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości. 

5. Odwołanie, które nie zostało złożone w terminie oznaczonym w ust. 2 i w tym czasie nieopłacone, 

nie podlega rozpoznaniu. 

 

§78 

1. Odwołanie od orzeczenia organu dyscyplinarnego pierwszej instancji powinno zawierać  

w szczególności: 

1) oznaczenie organu odwoławczego, do którego jest kierowane; 

2) oznaczenie strony wnoszącej odwołanie; 

3) sprecyzowanie zarzutów stawianych zaskarżonemu orzeczeniu i ich uzasadnienie; 

4) sformułowanie żądań strony; 

5) podpis strony. 

2. Organ dyscyplinarny I instancji przekazuje odwołanie do organu II instancji wraz z informacją  

o spełnieniu warunków wymienionych w § 7794 ust. 2 i 3 i przedkłada swoje stanowisko do 

argumentów podniesionych w odwołaniu. 

 

 

§79 

1. Organ odwoławczy - w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego i dowodowego – 

może orzec o: 

1) utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia, albo 

2) zmianie zaskarżonego orzeczenia, albo 

3) uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez 

organ I instancji, albo 

4) uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i umorzeniu postępowania w danej sprawie. 

2. Do postępowania wyjaśniającego i dowodowego, o którym mowa w ust.1, treści orzeczenia o 

ukaraniu oraz warunków ogłoszenia i doręczenia orzeczenia stronom postępowania mają 

odpowiednie zastosowanie postanowienia §70-7687–93 Regulaminu. 

 

§80 

Po upływie terminu odwołania lub rozpatrzeniu orzeczenia przez organ II instancji, staje się ono 

prawomocne, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. 
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§81 

1. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy po wydaniu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu ujawnią się 

nowe, istotne okoliczności, nieznane Komisji w czasie orzekania, strona może złożyć wniosek o 

wznowienie postępowania. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do organu dyscyplinarnego, który wydał orzeczenie  

w ostatniej instancjiKomisji. 

3. Do wniosku o wznowienie postępowania przepis §7390 Regulaminu ma zastosowanie. 

4. Po wznowieniu postępowania organ dyscyplinarnyKomisja uchyla poprzednie orzeczenie i 

ponownie rozpoznaje sprawę. 

 

§82 

1. Organ dyscyplinarnyKomisja prowadzi ewidencję popełnionych wykroczeń, orzeczonych kar 

dyscyplinarnych oraz przypadków zawieszenia lub skrócenia wykonywania kary. 

2. Po upływie roku licząc od daty odbycia kary, na wniosek ukaranego kara może być wykreślona  

z ewidencji kar, o której mowa w ust. 1. Z chwilą skreślenia kary uważa się ją za niebyłą. 

3. Jeżeli przed upływem okresu przewidzianego w ust. 2 ukarany popełnił nowe wykroczenie, 

ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 1 roku od wykonania, darowania lub 

przedawnienia wykonania kary za nowe przewinienie. 

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

 

§83 

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zjazdu 

Zgromadzenia Delegatów. 

 

§84 

1. Prawo interpretacji przepisów Regulaminu przysługuje Zarządowi, w formie stosownej uchwały.  

2. Jeżeli przy rozpoznawaniu spraw w pierwszej lub drugiej instancji wyłoni się zagadnienie prawne 

budzące poważne wątpliwości, co do stosowania określonych przepisów Regulaminu, organ 

dyscyplinarnyKomisja jest obowiązanay odroczyć rozpoznanie sprawy i przedłożyć zagadnienie 

prawne do rozstrzygnięcia Walnemu Zjazdowi Zgromadzenie Delegatów. 

3. Interpretacja dokonana w formie, o której mowie w ust. 1, wiąże wszystkie organy dyscyplinarne 

ZwiązkuKomisje i Zarządy Okręgowych Związków Ju-jitsu.  

 

§85 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się do postępowań dyscyplinarnych wszczętych po 

wejściu w życie niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

3.  

 

 

 
4.2.  

 


