
REGULAMIN funkcjonowania i kompetencji organów 
dyscyplinarnych PZSkat 

 
Wstęp 

  
 
Każdy członek Polskiego Związku Skata winien przestrzegać postanowień Statutu, 
Przepisów Gry, Regulaminów i Zarządzeń ustanawianych przez władze PZSkat.  
Główne cele działania PZSkat wyznaczone są w § 6 statutu oraz w Przepisach 
Turniejowych zawartych w Międzynarodowych Przepisach Gry w Skata.  
Do osądzania wykroczeń i spraw związanych z nieprzestrzeganiem Statutu, 
przepisów, regulaminów i zasad współżycia społecznego powoływane są organa 
dyscyplinarne.  
W każdym przypadku o nałożeniu kary terminowej powiadomiony zostaje Sąd 
Koleżeński Związku.  
Na szczeblu działania są to organa z zakresem rozpatrywania / osądzania spraw:  
 
 
Krajowy Zjazd Delegatów PZSkat         - podejmowanie decyzji na odwołania od      
                                                                 decyzji Głównej Komisji Dyscyplinarnej,  
 
 
Sąd Koleżeński Związku                      - podejmowanie decyzji na odwołania od  
                                                                decyzji Komisji Rozgrywek i Dyscypliny oraz  
                                                                na odwołania od decyzji Okręgowych Komisji                                                          
                                                                Dyscyplinarnych. 
 
 
Komisja Rozgr. i Dyscypliny PZSkat - podejmowanie decyzji dotyczących 
                                                                wykroczeń reprezentantów Związku i  
                                                                wykroczeń dotyczących rozgrywek  
                                                                centralnych,  
 
 
Okręgowy Sąd Koleżeński                 - podejmowanie decyzji na odwołania od  
                                                                decyzji Klubowej Komisji Dyscyplinarnej, 
                                                                podejmowanie decyzji dotyczących 
                                                                wykroczeń członków swego okręgu i  
                                                                wykroczeń dotyczących rozgrywek  
                                                                okręgowych,  
 
 
Klubowa Komisja Dyscyplinarna      - podejmowanie decyzji dotyczących  
                                                                wykroczeń członków swego klubu i  
                                                                wykroczeń dotyczących rozgrywek  
                                                                klubowych.  
 
 
 



Rozdział I 
 

Klubowe (Sekcyjne) Sądy Koleżeńskie 
 

1. Rozstrzyganiem spraw członków sekcji / klubu / mających miejsce w trakcie turnieju 
sekcyjnego / klubowego /  zajmuje się Klubowy Sąd Koleżeński, lub w przypadku braku 
takiego organu - ze względu na małą ilość członków - kierownictwo Sekcji / Klubu 
przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.  
2. Komisje klubowe przyjmują do rozstrzygnięcia sprawy w okresie 15 dni od ich 
zaistnienia. W przypadku niemożności podjęcia decyzji przez Klubowy Sąd Koleżeński 
albo brak takiego Sądu przy klubie / sekcji sprawę należy przekazać do Okręgowego 
Sądu Koleżeńskiego w nieprzekraczalnym terminie 21 dni.  
3. Rozstrzygnięcia Klubowych Sądów Koleżeńskich po merytorycznym zatwierdzeniu 
przez Okręgowy Sąd Koleżeński, przekazane są do Sądu Koleżeńskiego Związku celem 
wpisania do „REJESTRU KAR” PZSkat.  
4. Instancją odwoławczą od orzeczeń Klubowego Sądu Koleżeńskiego jest Sąd 
Koleżeński Związku. 
 

Rozdział II 
 

Okręgowe Sądy Koleżeńskie.  
 

1. Rozstrzyganiem spraw członków Okręgu, zawartych w § 50 Statutu PZSkat oraz 
wykroczeń mających miejsce w trakcie turnieju okręgowego lub z nim związanych 
zajmuje się Okręgowy Sąd Koleżeński na terenie, którego turniej się odbywał 
2. Okręgowe Sądy Koleżeńskie przyjmują do rozstrzygnięcia sprawy w okresie 15 dni od 
ich zaistnienia.  
3. Instancją odwoławczą od orzeczeń Okręgowego Sądu Koleżeńskiego jest Sąd 
Koleżeński Związku.  
4. Okręgowe Sądy Koleżeńskie przyjmują do rozstrzygnięcia odwołania od decyzji 
Sądów klubowych w okresie 15 dni od czasu poinformowania zainteresowanego o 
podjętej decyzji. Złożenie odwołania nie wstrzymuje biegu kary.  
5. Rozstrzygnięcie Okręgowych Sądów Koleżeńskich przekazane jest do Sądu 
Koleżeńskiego Związku celem wpisania do „REJESTRU KAR” PZSkat.  
 

Rozdział III 
 

Komisja Rozgrywek i Dyscypliny PZSkat. 
 

1. Rozstrzyganiem spraw i wykroczeń członków Związku mających miejsce w trakcie 
turniejów skata i innych imprez (spotkań, zebrań, zgrupowań itp.) nadzorowanych przez 
PZSkat zajmuje się Komisja Rozgrywek i Dyscypliny (KRiD) PZSkat.  
2. Komisja rozpatrując protokoły sędziowskie przyjmuje do wiadomości kary nałożone na 
zawodników przez sędziów odnotowując to w REJESTRZE KAR KRiD.  
3. Komisja Rozgrywek i Dyscypliny rozpatruje również pisemne odwołania (protesty) na 
decyzje wydane przez Sąd Turniejowy  zawodów centralnych.  
4. Komisja rozpatruje wyłącznie powiadomienia doręczone osobiście za pokwitowaniem 
na ręce członka Zarządu PZSkat w terminie do 15 dni od zakończenia zawodów, których 
ono dotyczy albo przesłanego listem poleconym z datą do 15 dni od zakończenia 
zawodów, których ono dotyczy.  



5. Rozstrzygnięcie KRiD przekazane jest do Sądu Koleżeńskiego Związku celem 
wpisania do „REJESTRU KAR” PZSkat.  
6. Instancją odwoławczą od orzeczeń Komisji Rozgrywek i Dyscypliny jest Sąd 
Koleżeński Związku.  

 
Rozdział IV 

 
Sąd Koleżeński Związku. 

 
1. Podstawowym zadaniem jest nadzór nad działaniem Sądów Koleżeńskich niższych 
Instancji, oraz:.  
 a. rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów  niższych InstancKoleżeńskich oraz 
Komisji Rozgrywek i Dyscypliny,    
 b. prowadzenie „REJESTRU KAR” PZSkat,  
 c. udzielanie informacji dotyczących zapisów „REJESTRU KAR” PZSkat  Komisją 
Dyscyplinarnym niższych szczebli – pisemnie lub telefonicznie.  
4. Instancją odwoławczą od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Związku jest Krajowy Zjazd 
Delegatów.  
 

Rozdział V 

 
Postanowienia końcowe. 

 
1. Instancją odwoławczą od rozstrzygnięć Sądu Koleżeńskiego Związku jest Krajowy 
Zjazd Delegatów zgodnie z § 37 pkt. 2 ustęp 1, jednak tylko w przypadku kar 
zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia ze Związku.  
2. Odwołanie się do Krajowego Zjazdu Delegatów nie wstrzymuje biegu kary. 
Rozpatrzenie odwołania odbywa się na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów.  
3. Sądy Koleżeńskie oraz Komisja Rozgrywek i Dyscypliny podejmują rozstrzygnięcia 
spraw na podstawie protokółów sędziowskich, pisemnych sprawozdań lub pism innych 
osób, innych pisemnych ustaleń. Złożenie odwołania nie wstrzymuje biegu kary. 
Rozpatrzenie sprawy następuje w możliwie najkrótszym czasie i nie może przekroczyć 
90 dni w sprawach zawiłych i skomplikowanych.  
4. Kary orzekane są zgodnie ze Statutem PZSkat:  
   a. upomnienie, nie może być nakładane dwukrotnie lub wielokrotnie,  
   b. zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do 2 lat, musi być podane w  
       miesiącach. Musi być podany dokładny czasokres kary „od dnia – do dnia”,  
   c. ukaranemu można na oznaczony w miesiącach okres próbny darować wykonanie  
       kary. Darowanie kary na okres próbny nie dotyczy zawieszenia na okres powyżej   
       12 miesięcy,  
   d. wykluczenie ze Związku – następuje na oznaczony okres: 3 lata, 6 lat lub  
       dożywotnio.  
   e. okres kary rozpoczyna się od dnia zdarzenia lub od daty wydania orzeczenia.  
5. Do orzekania wysokości kar za poszczególne wykroczenia pomocniczo służą  
„Wytyczne do orzekania kar dyscyplinarnych PZSkat” zatwierdzone przez Zarząd 
PZSkat.  
6. Wniosek o darowanie części kary terminowej ukarany może złożyć do organu 
dyscyplinarnego PZSkat, który wydał ostateczne orzeczenie po upływie minimum połowy 
okresu trwania kary.  
7. Zatarcie kar następuje:  
   a. upomnienie – po upływie 6 miesięcy,  



   b. zawieszenie w prawach członka do 12 miesięcy – po upływie 2 lat,  
   c. zawieszenie w prawach członka powyżej 12 miesięcy – po upływie 3 lat,  
   d. wykluczenie ze związku – po upływie 5 lat od zakończenia kary.  
8. Sprawy dotyczące zdarzeń związanych ze Skatem, zaistniałe poza jurysdykcją 
Okręgowych Sądów Koleżeńskich rozstrzyga Komisja Rozgrywek i Dyscypliny PZSkat.  
9. Sądy wszystkich szczebli przy podejmowaniu rozstrzygnięć mogą korzystać z opinii 
lub pomocy osób, które uznają kompetentnymi w tej sprawie. Udział osoby w sprawie i 
jej opinia musi być odnotowana na piśmie.  
10. W sytuacji, gdy sprawa dotyczy jednego z członków Sądu Koleżeńskiego lub Komisji 
Rozgrywek i Dyscypliny, na czas jej rozstrzygnięcia osoba ta jest zastępowana przez 
członka Zarządu odpowiedniego dla Instancji Komisji wyznaczonego przez Zarząd.  
 
 

Sucha Beskidzka, 01 12. 2019 
 


