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Regulamin Komisji Odwoławczej 

Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 
 
1. Skład Komisji Odwoławczej: Andrzej Korolczuk  (przewodniczący), Piotr Bielecki, Edward Małachowicz, 

Zdzisław Dobrowolski, Bogusław Sowól 
 

2. Komisja rozpatruje odwołania i zastrzeżenia złożone w formie pisemnej na adres PW SZS  

w Białymstoku przez uczestników, obserwatorów  i organizatorów dotyczące przebiegu zawodów  

na terenie woj. podlaskiego szczebla półfinałów i finałów  zawodów oraz lig z kalendarza PW SZS. 
 

3. Sprawy sporne związane z decyzjami sędziowskimi będą przekazywane do rozpatrzenia do Kolegiów 

Sędziowskich poszczególnych Okręgowych Związków Sportowych. 
 

4. Komisja prowadzi działania wyjaśniające i podejmuje decyzje w obecności 3/5 składu członków,  

w tym  przewodniczącego i przedstawiciela Grupy (właściwej dla terenu zdarzenia). Komisja sporządza 

protokół  z przebiegu posiedzenia wraz z wnioskiem dotyczącym propozycji rozwiązania sprawy. 
 

5. Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec wszystkich osób zaangażowanych w sprawy sporne 

dotyczące: 

a) nieprzestrzegania zasad regulaminu rozgrywek i zasady „fair play” w organizacji i przebiegu 

zawodów, 

b) wprowadzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników zawodów sportowych i kibiców  

w tym  własnego zdrowia i życia, 

c) nieprzestrzegania zasad ceremoniału zawodów sportowych przez uczestników i obserwatorów   

w tym niewłaściwego zachowania kibiców, 

d) naruszenia norm życia społecznego, agresji, przemocy, naruszenia godności osobistej rywala, 

sędziego, trenera, organizatora, 

e) zniszczenia  sprzętu i obiektu sportowego oraz nie zachowanie czystości i porządku  

w obiektach sportowych 
 

6. W sytuacjach nagłych i wymagających podjęcia natychmiastowej decyzji o wykluczeniu  

z rozgrywek (osób lub drużyn) dla dalszego ich prawidłowego przebiegu i w związku ewidentnym 

naruszeniem w/w zasad regulaminu, decyzję taką może podjąć urzędujący wiceprezes PW SZS, a 

następnie przekazuje sprawę do rozpatrzenia Komisji. 
 

7. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja wnioskuje do Prezesa/ Wiceprezesa urzędującego 

PW SZS o zastosowanie wobec nauczycieli (organizatorów lub opiekunów reprezentacji szkolnych) oraz 

uczniów (uczestników i kibiców) kary:  

a) ostrzeżenia; 

b) nagany (w formie pisemnej z powiadomieniem dyrektora szkoły/placówki); 

c) jednorazowego wykluczenia z jednoczesnym anulowaniem wyników rywalizacji; 

d) odsunięcia od udziału w zawodach na czas określony osób i/lub drużyn;  

e) pozbawienia na czas określony organizacji zawodów lub opieki nad uczniami i uczestnictwa  

w zawodach SZS; 

f) wnioskowania o ukaranie ucznia karą statutową do dyrektora szkoły/placówki; 

g) wnioskowania o ukaranie nauczyciela do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie 

Podlaskim. 
 

8. Komisja podejmuje decyzje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia odwołania. 
 

9. Komisja prowadząc postępowanie wyjaśniające kieruje się przede wszystkim zasadą osiągnięcia porozumienia 

w sprawach spornych. Oznacza to możliwość odstąpienia od ukarania lub obniżenia gradacji kary w sytuacji 

uzyskania poręczenia ze strony dyrektora szkoły/placówki lub przeproszenia i naprawy szkód. 
 

10. Regulamin zatwierdzony do realizacji od 1 stycznia 2012 na posiedzeniu Zarządu PW SZS w Białymstoku   

w dniu 28 grudnia 2011 r.  


