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Kamil Dąbrowski 

PPoossttęęppoowwaanniiee  pprrzzeedd  kkoommiissjjąą  ddyyssccyypplliinnaarrnnąą  PPoollsskkiieeggoo  

ZZwwiiąązzkkuu  PPiiłłkkii  NNoożżnneejj  ww  śśwwiieettllee  wwyybbrraannyycchh  ssttaannddaarrddóóww  

ppoossttęęppoowwaańń  rreepprreessyyjjnnyycchh  

Streszczenie: Niniejszy artykuł analizuje kształt postępowania przed komisją 

dyscyplinarną PZPN z perspektywy obowiązujących standardów postępowań 

represyjnych. Dostrzegając potencjalnie szeroki zakres oddziaływania postępo-

wania dyscyplinarnego na sferę ekonomiczno-gospodarczą jednostek, autor 

rozważania swe opiera na założeniu, iż przedmiotowe standardy stanowią kon-

stytucyjnie określone formuły zabezpieczające jednostki, w tym także osoby 

prawne, przed nadmiernym ograniczeniem ich podstawowych praw i wolności. 

Poczyniona z tej perspektywy analiza prowadzi autora do uzasadnionego prze-

konania o licznych brakach badanej regulacji, które zmuszają go do skonstruo-

wania postulatu de lege ferenda dotyczącego konieczności wprowadzenia do 

przedmiotowego regulaminu odesłania do odpowiedniego stosowania kodeksu 

postępowania karnego.  

Słowa kluczowe: postępowanie dyscyplinarne, PZPN. 

Wstęp 

 Problematyka postępowań dyscyplinarnych stanowi materię 

pozostającą w kręgu zainteresowań licznych przedstawicieli dok-

tryny prawniczej. Interesujący się nią karniści, konstytucjonaliści, 

czy nawet przedstawiciele szeroko rozumianej doktryny prawa 

finansowego – pomimo dokonywania własnych analiz z szeroko 

odmiennych perspektyw – wielokrotnie wskazują na potencjalnie 

szerokie skutki oddziaływania postępowań dyscyplinarnych. Do-

strzegają bowiem, iż ta normatywna konstrukcja jest czynnikiem 

niejednokrotnie współkształtującym realne środowisko stosowania 

szeregu regulacji charakterystycznych dla innych gałęzi prawa.  
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 Opisywaną tendencję doskonale obrazuje już pobieżna ana-

liza możliwego wpływu postępowania dyscyplinarnego na szeroko 

rozumianą sferę działalności gospodarczo-finansowej jednostek 

podlegających tej formie prawnej odpowiedzialności. Charaktery-

styczny dla postępowań dyscyplinarnych szeroki katalog kar pie-

niężnych oraz kar bezpośrednio wpływających na konstytucyjny 

zakres swobody działalności gospodarczej – takich jak zakaz wy-

konywania zawodu, czy kara rozegrania meczu bez udziału pu-

bliczności – współkształtują bowiem również prowadzoną przez te 

jednostki gospodarkę finansową48. 

 Niebezpieczeństwa związane z szerokimi skutkami, jakie 

przypisywać można postępowaniom dyscyplinarnym zdaje się 

również dostrzegać polski ustrojodawca. Chociaż Konstytucja Rze-

czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.49 (zwana dalej: 

Konstytucją RP) nie mówi expressis verbis o postępowaniu dyscy-

plinarnym ani razu, to pozostawia ona w swej normatywnej treści 

szereg wskazówek, jakie standardy postępowania te muszą speł-

niać. Podjęta w tym zakresie decyzja jest bezpośrednio związana 

z faktem, iż skutki postępowań dyscyplinarnych oddziałują na sze-

roką sferę podstawowych praw i wolności jednostki, a w konse-

kwencji muszą spełniać konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe 

wymogi ochrony tych wartości50. Dlatego też zasadnym wydaje 

się traktowanie wprowadzonych przez ustrojodawcę standardów 

jako mechanizmów, które dopuszczając istnienie postępowań dys-

                                                           
48 Realnym przykładem zarysowanej tendencji może być wpływ decyzji Ko-

misji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN o nałożeniu na klub Lechia 

Gdańsk sankcji w postaci ujemnego punktu w sezonie rozgrywkowym 2015/16, 

która to sankcja decydowała o awansie drużyny do tzw. grupy mistrzowskiej. 
49 Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm. 
50 Porównaj A. Korzeniewska-Lasota, Zróżnicowanie modeli postępowania 

dyscyplinarnego (w:) H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Sta-

nowiska i perspektywy 3, Warszawa 2013, s. 157. 
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cyplinarnych ograniczają ich negatywny wpływ na sferę praw 

i wolności jednostki, w tym także na prowadzoną przez nią gospo-

darkę finansową. 

 W niniejszym artykule – z perspektywy standardów postę-

powań represyjnych rozumianych w sposób zarysowany powyżej – 

dokonana zostanie ocena Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego 

Związku Piłki Nożnej51 (zwanego dalej: regulaminem). Wybranie 

jako podstawy do dalszych analiz przedmiotowego aktu prawnego 

nie jest przypadkowe, lecz wiąże się z szerokim zakresem podmio-

towym tej formy prawnej odpowiedzialności. Niezależnie bowiem 

od – charakterystycznego dla postępowań dyscyplinarnych52 – 

kształtowania reżimu odpowiedzialności podmiotów dobrowolnie 

skupionych wokół PZPN, przedmiotowa regulacja określa także 

swoistą odpowiedzialność dyscyplinarną kibiców piłkarskich. Fakt 

ten – wymuszając odczytywanie regulaminu jako formuły bezpo-

średnio oddziałujących na podmioty niejako zewnętrzne w stosun-

ku do organizacji statuującej właściwe zasady deontologiczne, 

tj. PZPN – uzasadnia żądanie pełnego respektowania standardów 

konstytucyjnych zwłaszcza przez przedmiotowy akt prawny. 

 Podkreślić przy tym należy, iż niżej zarysowana ocena ma 

charakter częściowy i wielokrotnie wiązać się będzie z pewnymi 

uogólnieniami, związanymi ze złożonością i różnorodno-

ścią omawianych standardów. Konstytucyjny prawodawca zdaje 

się bowiem kształtować je nadając im niejednolity charakter. 

Część z nich kształtuje jako formułę odnoszącą się do całokształtu 

                                                           
51 Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej wraz ze zmia-

nami z dnia 23 lutego 2016 r., www.pzpn.pl (17.12.2016). 
52 D. Margiel, Model odpowiedzialności dyscyplinarnej w orzecznictwie TK – 

zagadnienia wybrane, (w:) D. Gil (red.), Prawo sądowe w orzecznictwie Trybu-

nału Konstytucyjnego, Lublin 2014, s. 155. 
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regulacji postępowań represyjnych53, inne stanowią formułę doty-

czącą wyłącznie pozycji procesowej podmiotu ponoszącego odpo-

wiedzialność54, kolejne zaś wiążą się z pozycją procesową każdego 

z uczestników postępowania55. Zróżnicowana forma omawianych 

standardów, a także złożona treść normatywna wielu z nich, spra-

wiają iż niniejsze przemyślenia będą zasadniczo koncentrować się 

wokół standardów niewątpliwie obowiązujących w każdym postę-

powaniu represyjnym, tj. realizacji prawa do obrony oraz zasady 

domniemania niewinności. 

Podstawa obowiązywania standardów postępowań represyjnych 

 Współcześnie obowiązujący reżim odpowiedzialności dys-

cyplinarnej – choć współkształtowany przez szereg niezależnych 

treściowo aktów prawnych, a przez to szeroko zróżnicowany – po-

zwala na opisanie jego istoty jako formuły przewidzianej „w obrę-

bie określonej grupy społecznej dla zachowania, przez wewnętrzny 

nadzór, jej elitarnego charakteru, jak również wytworzenia atmos-

fery zaufania społecznego do tej grupy, która wykazuje dba-

łość o odpowiednią postawę jej członków56”. Zarysowana istota 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, jej oparcie „na zasadzie winy 

i wysoce represyjny charakter kar dyscyplinarnych powoduje, iż – 

                                                           
53 Przykładowo odpowiednio stosowana zasada zaufania obywateli do państwa 

i stanowionego przez nie prawa, która nakłada obowiązek dążenia do stworzenia 

możliwie najpełniej określonej i jednoznacznej regulacji dyscyplinarnej, przy 

równoległym zachowaniu jej koniecznej elastyczności. 
54 Przykładowo odpowiednio stosowana zasada prawa do obrony, czy do-

mniemanie niewinności. 
55 Przykładowo odpowiednio stosowana zasada poszanowania godności czło-

wieka, która wyklucza m.in. stosowanie tortur wobec świadków, czy innego 

nieludzkiego zachowania się. 
56 D. Kaczorkiewicz, Realizacja zasady jawności w postępowaniu dyscypli-

narnym (w:) W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego 

procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Warszawa 2013, s. 289. 
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co prawda – postępowania dyscyplinarnego nie można utożsamiać 

z postępowaniem karnym, ale wszystkie gwarancje ustanowione 

w Rozdziale II Konstytucji RP muszą znaleźć swoje zastosowanie 

także wtedy, gdy mamy do czynienia z postępowaniem dyscypli-

narnym57”.  

 Powyższa konkluzja jest bezpośrednio związana z niemal 

powszechnie akceptowaną tezą o wysokim podobieństwie, a cza-

sami wręcz identyczności, cech postępowania dyscyplinarnego 

i postępowania karnego58. Nie można bowiem zgodzić się z podno-

szoną przez niektórych przedstawicieli doktryny tezą o cywili-

stycznej naturze postępowania dyscyplinarnego59 – teza ta stoi 

w wyraźnej sprzeczności z powszechnym wymogiem istnienia wi-

ny, przynajmniej nieumyślnej, jako koniecznej przesłanki odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej60, a także charakterem kar dyscypli-

narnych, które niejednokrotnie są w swej istocie zbliżone lub wręcz 

bardziej rygorystyczny niż kary orzekane w postępowaniach kar-

nych sensu stricte61. W konsekwencji w pełni uzasadnionym 

i wręcz koniecznym wydaje się ujmowanie postępowania dyscypli-

narnego wyłącznie w kategoriach postępowania represyjnego. 

 Zaznaczyć przy tym należy, iż sygnalizowane podobień-

stwo – związane z represyjnym charakterem obu rodzajów tych 

                                                           
57 P. Jóźwiak, Zasada nullum crimen sine lege w postępowaniu dyscyplinar-

nym (w:) I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, Warszawa 2013, s. 392.  
58 D. Margiel, op. cit., s. 156. 
59 A. Wach, Sportowe postępowanie dyscyplinarne, „Jurysta” 2007, nr 6, s. 30. 
60 P. Sławicki, P. Sławicki, Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie 

w świetle nowej ustawy, „Państwo i Prawo” 2012 nr 4, s. 67-68; porównaj wy-

rok TK z 4 lipca 2001 r., sygn. akt K 12/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 50. 
61 Wiele kar dyscyplinarnych ma w swej istocie charakter tożsamy ze stosowa-

nymi przez sądy powszechne środkami karnymi ‒ np. zakaz wykonywania okre-

ślonego zawodu. Niejednokrotnie określone ograniczenie swobód obywatelskich 

może trwać znacznie dłużej w przypadku jego orzekania jako kary dyscyplinar-

nej, niż jako stosowanego w postępowaniu karnym środka karnego.  
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prawnych form odpowiedzialności – zbliżając obie konstrukcje, nie 

pozwala jednak na ich utożsamianie62. Mimo to sprawiają one, iż 

choć trudnym jest zdefiniowanie wspólnego rdzenia obu odpowie-

dzialności63, to w pełni uzasadnionym jest stosowanie standardów 

charakterystycznych dla postępowania karnego również w stosunku 

do postępowań dyscyplinarnych.  

 Zarysowane stanowisko wiąże się także z linią orzeczniczą 

Trybunału Konstytucyjnego (zwanego dalej: TK), która choć in 

concreto dotyczy zazwyczaj wykładni art. 42 Konstytucji RP, to 

jednak zarysowane w niej ratio zdaje się mieć uniwersalny charak-

ter. W swych orzeczeniach TK podkreśla, iż „konstytucyjne pojęcie 

„odpowiedzialności karnej” ma szersze znaczenie od tego, jakie 

przyjmuje kodeks karny. Ustawowe znaczenie pojęcia „odpowie-

dzialność karna” nie może rzutować na treść tego samego pojęcia 

użytego w Konstytucji RP. Konstytucyjne znaczenie tego pojęcia 

nie może być ustalane poprzez odwołanie się do obowiązującego 

ustawodawstwa, w przeciwnym wypadku analizowany przepis 

utraciłby swoje znaczenie gwarancyjne. Z tego względu, że zakres 

stosowania art. 42 Konstytucji RP obejmuje nie tylko odpowie-

dzialność karną w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc odpowie-

dzialność za przestępstwa, ale również inne formy odpowiedzialno-

ści prawnej związane z wymierzaniem kar wobec jednostki64ˮ. Po-

wyższe stanowisko wpisuje się w szerzą linią orzeczniczą, czego 

wyrazem może być również wyrok z dnia 6 listopada 2012 r., 

w którym TK wyraźnie wskazał, iż „wszystkie zasady wyrażone 

                                                           
62 P. Sławicki, P. Sławicki, op. cit., s. 67. 
63 D. Kaczorkiewicz, Instytucje prawa karnego procesowego w postępowa-

niach dyscyplinarnych (w:) P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu 

karnego, Warszawa 2010, s. 360. 
64 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03, OTK 2004, Nr 4A, 

poz. 103. 
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w art. 42 Konstytucji RP, zgodnie z orzecznictwem TK oraz wie-

loma poglądami doktryny, odnoszą się do całego tzw. prawa repre-

syjnego65ˮ. Przytoczone argumentacja sprawia, iż kwalifikacja po-

stępowania dyscyplinarnego jako formy odpowiedzialności repre-

syjnej, w pełni uzasadnia, a wręcz wymusza, stawianie wobec niej 

wymogów określanych przez konstytucyjne standardy postępowa-

nia karnego. 

 Niemniej podkreślić należy, iż konkretny obraz omawia-

nych, minimalnych standardów postępowania karnego sensu stricte 

nie powinien być niejako automatycznie przekładany na grunt po-

stępowań represyjnych. Wydaje się bowiem, iż ich stosowanie na 

gruncie postępowania dyscyplinarnego powinno być jedynie od-

powiednie, a więc dokonywane przy uwzględnieniu celu, przed-

miotu, wartości i istoty charakterystycznych dla danej kategorii 

postępowań dyscyplinarnych66. 

 Powyższe uwagi odnosić należy również w relacji do stan-

dardów stawianych postępowaniu kształtowanemu poprzez Regu-

lamin Dyscyplinarny PZPN. Kwalifikacja przedmiotowego postę-

powania jako rodzaju postępowania dyscyplinarnego, a w konse-

kwencji przypisanie jej represyjnego charakteru jednoznacznie 

zmusza bowiem do respektowania przez nią co najmniej minimal-

nych wymogów konstytucyjnych. I choć, wyłaniająca się z art. 9 

ust. 7 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 45b Ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie67 podstawa wydania przedmiotowego 

regulaminu, wskazuje wyłącznie na konieczność respektowania 

przez postępowania dyscyplinarne zasady prawa do obrony oraz 

                                                           
65 Wyrok TK z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt K 21/11. 
66 D. Kaczorkiewicz, Realizacja …, s. 295; porównaj wyrok TK z dnia 4 lipca 

2002 r., sygn. akt P 12/01, OTK 2002, nr 4A, poz. 50. 
67 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm. 
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zasady dwuinstancyjności postępowania, to jednak niedopuszczal-

nym są twierdzenia dopuszczające ograniczenie wymogów stawia-

nych przedmiotowemu regulaminowi wyłącznie do tych dwóch 

expressis verbis określonych standardów.  

 Właściwą podstawą uprawniającą do oceny respektowania 

przez postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną PZPN standar-

dów konstytucyjnych nie jest bowiem treść ustawowej delegacji do 

wydania odpowiedniego aktu, lecz art. 8 ust. 2 Konstytucji RP. 

Przepis ten, statuując zasadę bezpośredniego stosowania Konstytu-

cji RP, zmusza bowiem do stosowania do każdego aktu wewnętrz-

nie obowiązującego – a więc i omawianego regulaminu – regulacji 

konstytucyjnych. Twierdzenie to jest bezpośrednio związane z nad-

rzędną pozycją Konstytucji RP w systemie źródeł prawa, która 

z jednej strony oznacza zakaz wydania jakichkolwiek aktów praw-

nych sprzecznych z Konstytucją RP, a z drugiej wymaga wręcz 

wydawania aktów wyłącznie rozwijających jej postanowienia68. 

Zarysowany, normatywny nakaz podejmowania działań związa-

nych z bezpośrednim stosowaniem Konstytucji RP, adresowany 

jest zarówno do wszystkich organów władzy publicznej69, jak 

i wszelkich podmiotów zewnętrznych70. Dlatego też tym bardziej 

konsekwencji bezpośredniego stosowania Konstytucji RP winien 

przestrzegać PZPN, który choć formalnie nie należy do kategorii 

organów władzy publicznej, lecz jest przecież podmiotem wykonu-

jącym zadania z zakresu władzy publicznej. Powyższe argumenty 

zdają się w pełni uzasadniać dokonywaną w ramach niniejszego 

artykułu ocenę przestrzegania przez omawiany regulamin minimal-

nych standardów konstytucyjnych. 

                                                           
68 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 82. 
69 Postanowienie TK z dnia 22 marca 2000 r., sygn. akt P 12/98, OTK 2000, Nr 2, poz. 67. 
70 Wyrok TK z dnia 28 listopada 2001 r., sygn. akt K 36/01, OTK 2001, Nr 8, poz. 255. 
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Zasada domniemania niewinności, a postępowanie przed 

Komisją dyscyplinarną PZPN 

 Jednym z podstawowych standardów każdego postępowa-

nia represyjnego jest obowiązywanie w jego ramach domniemania 

niewinności. Choć jej kształt – wynikający z jednozdaniowego art. 

42 ust. 3 Konstytucji RP – wydaje się nieskomplikowany, to pod-

kreślić należy jej niezwykle bogatą treść normatywną. Nie można 

bowiem zapominać, iż w ujęciu konstytucyjnym przedmiotowa 

zasada stanowi „nie tylko regułę dowodową, ale i kwintesencję 

jednej z kluczowych zasad ładu prawnego w Rzeczypospolitej71ˮ. 

Przedmiotowa zasada – rozstrzygając powszechnie istniejący kon-

flikt wartości – „nakazuje, aby niewątpliwie słuszny interes ogólny 

w zwalczaniu przestępczości oraz w możliwie szybkim i skutecz-

nym pociąganiu sprawców przestępstw do odpowiedzialności kar-

nej nie był traktowany jako cel nadrzędny i absolutny, czyniący 

z oskarżonego nie podmiot, lecz przedmiot postępowania, dra-

styczność stosowanych środków przymusu i przypadki skazywania 

osób niewinnych usprawiedliwiający jakimikolwiek rzekomymi 

racjami wyższego rzędu72ˮ. Pamiętając więc o roli jaką omawiana 

zasada spełniać ma w konstrukcji porządku prawnego uznać moż-

na, iż „zasada domniemania niewinności wyraża podstawową gwa-

rancję wolności i praw człowieka. Spełnia zatem funkcję ochronną. 

Płynąca z niej dyrektywa nakazuje każdego uważać za niewinnego 

dopóty, dopóki sąd prawomocnym wyrokiem nie stwierdzi jego 

                                                           
71 P. Wiliński, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011, s. 167. 
72 P. Kruszyński, S. Pawlec, Zasada domniemania niewinności (w:) P. Wiliński 

(red.), System Prawa Karnego Procesowego. Zasady procesu karnego, cz. 2, 

Warszawa 2014, s. 1569.  
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winy. Jako norma konstytucyjna nakazująca przestrzeganie okre-

ślonych reguł postępowania jest skierowana do wszystkich73ˮ.  

 Niezależnie od wagi przedmiotowej zasady, jej skompliko-

wana treść budzi zasadnicze wątpliwości dotyczące tak podstawo-

wych zagadnień, jak nawet określenie zakresu jej obowiązywania. 

Definiowanie przez TK treści przedmiotowego standardu poprzez 

odwołanie się do konstytucyjnie określonego pojęcia sądu, czy też 

doktrynalnie zdefiniowanego zwrotu „wyrok” sprawiają bowiem, 

iż uzasadnione wątpliwości budzić może stosowanie omawianego 

wymogu także w postępowaniu dyscyplinarnym. Jest to związane 

m.in. z tym, iż tak jak w przypadku analizowanego regulaminu 

odpowiednie rozstrzygnięcia wydaje przecież nie Sąd, lecz Komi-

sja dyscyplinarna, której członkowie wybierani są przez właściwe 

organy PZPN. Dostrzeżenie powyższej zależności prowadzi wielo-

krotnie do nieuzasadnionego wniosku, iż skoro organ orzekający 

w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie jest sądem, to 

przy obowiązywaniu zasady domniemania niewinności musiałby 

każdorazowo niejako uniewinniać obwinionych. Tylko bowiem 

Sąd jest uprawniony do przełamania domniemania wynikającego 

z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP. Skoro jednak nałożono na organy 

dyscyplinarne obowiązek stwierdzania deliktów dyscyplinarnych, 

których elementem jest przecież każdorazowe ustalenie winy ob-

winionego, to z pewnością prawodawca zrezygnował w tym zakre-

sie z obowiązywania zasady domniemania niewinności. 

 Z zarysowanym stanowiskiem nie sposób się jednak zgo-

dzić. Przedmiotowa regulacja konstytucyjna winna bowiem być 

interpretowana nie tylko w kontekście dyrektyw językowych, lecz 

także funkcjonalnych i systemowych. Wyłaniający się zaś przy ich 

                                                           
73 Wyrok TK z dnia 16 maja 2000 r., sygn. akt P 1/99, OTK 2000, Nr 4, poz. 111. 
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uwzględnieniu wynik wykładni przemawia za szerokim ujmowa-

niem podmiotowego zakresu obowiązywania zasady domniemania 

niewinności74. Przesądził o tym sam ustrojodawca, wskazując, iż 

„domniemanie niewinności przysługuje „każdemu”, jeśli przedmio-

tem orzekania jest jego wina. Zatem nie ogranicza się wyłącznie do 

postępowania karnego sensu stricte75ˮ. Nadto za szerokim ujęciem 

przedmiotowej zasady przemawia również położenie art. 42 ust. 3 

w ogólnej systematyce Konstytucji RP. Uznać bowiem należy, iż 

„umieszczenie w Konstytucji przepisów dotyczących domniemania 

niewinności pośród wolności i praw obywatelskich może w wyjąt-

kowych sytuacjach oznaczać rozszerzenie zakresu stosowania tej 

zasady poza proces karny także na inne postępowania repre-

syjne76ˮ. Nie można przy tym zapominać, iż nawet samo „bezpo-

średnie uregulowanie w przepisach konstytucyjnych domniemania 

niewinności niewątpliwie świadczy o rozszerzeniu jego stosowa-

nia77ˮ. W konsekwencji powyższych argumentów konieczność 

respektowania obowiązywania zasady domniemania niewinności 

w postępowaniu przed Komisją Dyscyplinarną PZPN nie powinna 

budzić jakichkolwiek wątpliwości. 

 Aby w pełni pojąć normatywną treść zasady domniemania 

niewinności warto zwrócić uwagę na jej istotę odczytywaną w kon-

tekście stosowania szeroko rozumianych środków zapobiegaw-

czych, pojmowanych jako szczególnego rodzaju środki przymusu, 

które służą zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania oraz 

                                                           
74 Porównaj wyrok TK z dnia 11 września 2001 r., sygn. akt SK 17/00, OTK 

2001, Nr 6, poz. 165. 
75 P. Wiliński, Proces karny…, s. 158. 
76 J. Znamierowski, Konstytucyjne i karnoprocesowe ujęcie prawa do obrony 

quasi-oskarżonych, „Państwo i Prawo” 2015, nr 6, s. 87. 
77 P. Wiliński, Proces karny…, s. 169. 
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zapobieżenia popełnienia nowego przestępstwa78. Ich rola uwypu-

kla się bowiem nie tylko w postępowaniach karnych sensu stricte, 

lecz także w postępowaniach dyscyplinarnych, w których przybrać 

mogą formułę zakazu uczestnictwa w określonych rozgrywkach, 

czy zakazu dokonywania transferów. Szczególnie szerokie konse-

kwencje stosowania przedmiotowych środków – przykładowo 

w przypadku działalności piłkarskiej skutki orzeczenia tzw. zakazu 

transferowego w istocie bowiem nie ograniczają się wyłącznie do 

wyraźnie wskazanych ram czasowych jego obowiązywania, lecz 

trwają aż do rozpoczęcia kolejnego tzw. okienka transferowego – 

sprawiają, iż wielokrotnie podważa się dopuszczalność ich stoso-

wania właśnie w kontekście omawianej zasady domniemania nie-

winności. Wielu przedstawicieli doktryny wskazuje bowiem, iż 

skoro koniecznym jest uznawanie określonej osoby za niewinną, to 

jakim prawem ograniczamy jej podstawowe prawa i wolności i tym 

samym wielokrotnie uniemożliwiamy jej normalne funkcjonowanie 

w ramach wykonywanego zawodu, czy prowadzonej działalności.  

 Pomimo zarysowanych wątpliwości nie można jednak zgo-

dzić się z zarysowanym stanowiskiem. Pamiętać bowiem należy, iż 

zasada domniemania niewinności nie ma charakteru bezwzględne-

go, w tym sensie, iż jej obowiązywanie wyklucza łączenie z faktem 

toczenia się postępowania represyjnego jakichkolwiek konsekwen-

cji prawnych oddziałujących na sytuację podejrzanego. Nie ozna-

cza to jednak, iż zasada domniemania niewinności pozostaje am-

biwalentna dla treści regulacji określających środki zapobiegawcze. 

Wydaje się bowiem, iż w tym zakresie przedmiotowa gwarancja 

konstytucyjna winna być rozpatrywana łącznie z art. 31 ust. 3 Kon-

                                                           
78 K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2015, s. 284. 
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stytucji RP79. Jak wskazuje bowiem TK „ogólne warunki dopusz-

czalności ingerencji w sferę praw konstytucyjnych znajdu-

ją zastosowanie także w odniesieniu do ingerencji prawnokarnej80ˮ. 

W tym ujęciu omawiana zasada zmusza więc każdorazowego pra-

wodawcę do stworzenia takiej regulacji, która uprawniając do sto-

sowania wspomnianych konsekwencji toczenia się postępowania 

represyjnego, zapewnia równolegle odpowiedni standard dla za-

chowania zasady proporcjonalności. Praktyczny obraz tak ujętej 

zasady oznacza m.in., iż środki te muszą uwzględniać takie oko-

liczności jak prawdopodobieństwo popełnienia określonego czynu 

zabronionego, czy niebezpieczeństwa związane z każdorazowym 

niezastosowaniem określonych środków przymusu. 

 Wyżej zarysowany – choć wciąż niepełny – minimalny ob-

raz konstytucyjnej zasady domniemania niewinności winien być 

jednolicie respektowany zarówno przez ustawodawcę zwykłego, 

jak i prawodawców wewnętrznych, w tym PZPN. Mimo to wydaje 

się, iż omawiany regulamin co najmniej nie w pełni przenosi nor-

matywną treść przedmiotowej zasady do swych własnych regulacji. 

Chociaż bowiem art. 117 § 1 regulaminu81, nakładając ciężar do-

wodu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego na organ dyscy-

plinarny, zdaje się pośrednio deklarować obowiązywanie przed-

miotowej zasady, to jednak inne postanowienia omawianego regu-

laminu budzą uzasadnione wątpliwości co do jej realnego obowią-

zywania. 

                                                           
79 Porównaj J. Znamierowski, op. cit., s. 90. 
80 Wyrok TK z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt K 30/07, OTK-A 2008, Nr 1, poz. 6. 
81 art. 117 § 1. Ciężar dowodu popełnienia przestępstwa dyscyplinarnego spo-

czywa na organie dyscyplinarnym, z zastrzeżeniem przewinień związanych 

z dopingiem lub match-fixingiem. 
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 Przykładowo art. 130 § 1 regulaminu82 nie przewidujący ja-

kiejkolwiek zależności pomiędzy prawdopodobieństwem popełnie-

nia przewinienia dyscyplinarnego, a możliwością stosowania środ-

ków zapobiegawczych zdaje się wręcz wyraźnie przeczyć jej obo-

wiązywaniu. Możliwym jest bowiem stosowanie owych środków 

przymusu nawet w sytuacji, gdy popełnienie deliktu dyscyplinar-

nego przez daną osobę jest wysoce wątpliwe, czy wręcz niemożli-

we. Tym samym wewnętrzny prawodawca zdaje się wyraźnie za-

pominać zarówno o obowiązywaniu zasady domniemania niewin-

ności, jak również o zasadzie proporcjonalności stosowanych ogra-

niczeń praw i wolności człowieka i obywatela. 

 Zarysowane zaniedbanie co do pamięci o konieczności 

spełniania standardów konstytucyjnych jest również widoczne, 

w wyłaniającej się z art. 131 § 1 regulaminu83, konstrukcji określa-

jącej dopuszczalny czas stosowania środków zapobiegawczych. 

Wewnętrzny prawodawca zapominając o określeniu jakichkolwiek 

kryteriów, które organ winien brać pod uwagę przy określaniu cza-

su trwania środka zapobiegawczego, czy też nie określając w jaki-

kolwiek sposób maksymalnego czasu ich trwania84 zdaje się bo-

wiem wyraźnie zapominać o konieczności stworzenia mechani-

zmów prawnych gwarantujących proporcjonalne zachowanie zasa-

                                                           
82 art. 130 § 1. Z zastrzeżeniem § 2 i 3, środki zapobiegawcze stosuje właściwy 

organ dyscyplinarny lub Rzecznik Dyscyplinarny, gdy wymaga tego dobro spor-

tu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa. 
83 art. 131 § 1. Organ dyscyplinarny stosując środek zapobiegawczy, zmienia-

jąc lub przedłużając go, określa każdorazowo czas jego trwania. 
84 Co prawda art. 131 § 2 wskazuje, iż środek stosowany przez Rzecznika 

Dyscyplinarnego trwa jedynie do czasu pierwszego posiedzenia organu dyscy-

plinarnego poświęconego rozpatrzeniu sprawy, to jednak regulacja taka wydaje 

się niewystarczająca z punktu widzenia rozwiązań konstytucyjnych. W istocie, 

milcząco pozostawia ona bowiem, w gestii Rzecznika Dyscyplinarnego pełną 

decyzję zarówno o środkach dyscyplinarnych jak i o czasie ich trwania. To 

Rzecznik decyduje bowiem o wniesieniu skargi, a tym samym pośrednio decy-

dować może o terminie pierwszego posiedzenia organu dyscyplinarnego. 
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dy domniemania niewinności. O ile bowiem jej ograniczenia są 

dopuszczalne – co dzieje się każdorazowo przy stosowaniu środ-

ków zapobiegawczych – to jednak muszą one pozostawać propor-

cjonalne co do korzyści wyłaniających się ze stosowania przedmio-

towych środków. Dlatego też również powyższa regulacja budzi 

wątpliwości co do spełniania minimalnych standardów konstytu-

cyjnej zasady domniemania niewinności.  

 Podobne wątpliwości budzi również konstrukcja wyrażona 

w art. 160 regulaminu85, która łącząc brak negatywnej, pisemnej 

odpowiedzi obwinionego na propozycję organów dyscyplinarnych 

dotyczącą dobrowolnego poddania się karzę, z przyznaniem się do 

winy, jawnie przeczy obowiązywaniu zasady domniemania nie-

winności. Wydaje się bowiem, iż z zasady tej wynika również 

przysługujące obwinionemu tzw. prawo do milczenia, które wyklu-

cza łączenie z bierną postawą obwinionego jakichkolwiek nega-

tywnych skutków. Z ostrożności zaznaczyć przy tym należy, iż 

wyłaniające się z zasady domniemania niewinności prawo do mil-

czenia nie może być utożsamiane z prawem do nieobciążania się86. 

To ostatnie zdaje się bowiem być bardziej wyrazem prawa do 

obrony, niż formułą związaną z domniemaniem niewinności.  

 Niezależnie od powyższego rozróżnienia wskazać należy, iż 

niemal tożsame wątpliwości co do spełniania konstytucyjnego 

standardu domniemania niewinności, ujętego w ramach tzw. prawa 

                                                           
85 art. 160 Jeżeli okoliczności zdarzenia w sprawach rażących przypadków 

chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii nie budzą wątpliwości i nie wymagają zbie-

rania dodatkowych dowodów, Rzecznik Dyscyplinarny niezwłocznie zwraca się 

do obwinionego z pisemną propozycją wymierzenia oznaczonej kary dyscypli-

narnej (zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24-godzinny termin na złożenie 

pisemnej odmowy. Brak negatywnej pisemnej odpowiedzi w terminie uznaje się 

za zgodę obwinionego na dobrowolne poddanie się tej karze bez przeprowadze-

nia dalszego postępowania. 
86 W. Jasiński, Prawo do nieobciążania się w procesie karnym w świetle stan-

dardów strasburskich, „Prokuratura i Prawo” 2015, Nr 7-8, s. 11. 
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do milczenia, budzi także treść art. 114 § 4 regulaminu87. Chociaż 

można byłoby wskazywać na jeszcze liczniejsze przykłady wska-

zujące na nierespektowanie przez PZPN, w ukształtowanym przez 

niego postępowaniu dyscyplinarnym, obowiązywania konstytucyj-

nej zasady domniemania niewinności, to jednak wydaje się, iż już 

powyższe uwagi w pełni uzasadniają negatywną ocenę tej regulacji 

z punktu widzenia omawianej zasady. 

Obowiązywanie zasady prawa do obrony w postępowaniu 

dyscyplinarnym 

 Pesymistyczny obraz spełniania standardów konstytucyj-

nych przez omawiany regulamin uwypukla analiza jego kształtu 

z perspektywy realizacji zasady prawa do obrony. Zasada ta – po-

dobnie jak wcześniej omawiana zasada domniemania niewinności 

– ma niezwykle bogatą treść normatywną, co skłania przedstawi-

cieli doktryny do jej analizy z dwóch oddzielnych perspektyw, tj. 

formalnej i materialnej. Dokonując na wstępie pewnego uogólnie-

nia wskazać można, iż prawo do obrony w ujęciu materialnym po-

lega na uprawnieniu obwinionego do bronienia swoich interesów 

w postępowaniu represyjnym, w tym do wypowiadania się, co do 

wszelkich punktów oskarżenia, podejmowaniu wszelakich działań 

mających na celu poprawę sytuacji oskarżonego, m.in. odparcie 

oskarżenia, złagodzenie odpowiedzialności karnej, a także innych 

uciążliwości procesowych88. Natomiast perspektywa formalna 

                                                           
87 art. 114 § 4. Na żądanie organu dyscyplinarnego strony obowiązane są 

przedstawiać dowody i udzielać pisemnych odpowiedzi organom dyscyplinar-

nym. W przypadku niewykonania lub opieszałego wykonania tych obowiązków, 

organ dyscyplinarny może nałożyć karę porządkową w wysokości do 1 000 zł. 

Kary te mogą być uchylane stosownie do okoliczności.  
88 K. T. Boratyńska, Zasada prawa do obrony (w:) K. T. Boratyńska, Ł. Choj-

niak, W. Jasiński (red.), Postępowanie karne, Warszawa 2015, s. 44-45. 
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prawa do obrony – dokonywana przy uwzględnieniu szerokiego 

uogólnienia – sprowadza się do uprawnienia do korzystania z po-

mocy obrońcy przez obwinionego89. Pamiętając o zarysowanym 

rozróżnieniu dokonana zostanie dalsza analiza omawianego zagad-

nienia. 

  Nim jednak zakresem rozważań objęte zostaną szczegół-

owe kwestie dotyczące kształtu zasady prawa do obrony, zwrócić 

należy uwagę na podstawę do żądania jej uwzględniania w regula-

cji omawianego postępowania. Z całą stanowczością podzielić bo-

wiem należy pogląd TK wyraźnie podkreślający, iż art. 42 Konsty-

tucji RP odnosi się do postępowania represyjnego w ogólności, co 

jest pojęciem szerszym od postępowania karnego90. W konsekwen-

cji wskazać można, iż w każdym postępowaniu represyjnym – 

w tym dyscyplinarnym – koniecznym jest zapewnienie podmiotowi 

ponoszącemu odpowiedzialność możliwości skutecznej ochrony 

swoich interesów. Uznać bowiem należy, iż ograniczenie obowią-

zywania przedmiotowej zasady skutkowałoby naruszeniem zasady 

równości broni prowadząc zarazem do rażącej dysproporcji stron 

postępowania91. Przyzwolenie zaś przez prawodawcę do naruszenia 

tzw. zasady równości broni godziłoby w konstytucyjnie określony 

model państwa polskiego, i jako takie jawi się jako niedopuszczal-

ne. Jak wskazuje bowiem TK „oprócz istotnych gwarancji proce-

sowych, art. 42 ust. 2 Konstytucji RP ma także niezwykle ważne 

znaczenie ustrojowe. Określa bowiem konkretny model państwa, 

w którym każdy podmiot, od momentu wszczęcia przeciwko niemu 

postępowania karnego aż do wydania prawomocnego wyroku, ma 

                                                           
89 Ibidem, s. 47. 
90 Wyrok TK z dnia 28 listopada 2007 r., sygn. akt K 39/07, OTK-A 2007, Nr 

10, poz. 129. 
91 J. Znamierowski, op. cit., s. 87. 
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prawo do obrony własnych interesów92ˮ. Mając więc powyższe na 

względzie na pełną aprobatę zasługuje pogląd P. Wilińskiego pod-

kreślający, iż w świetle utrwalonego orzecznictwa TK prawo do 

obrony powinno być zagwarantowane także w ramach postępowa-

nia dyscyplinarnego, a ogólnie standardy przewidziane w art. 42 

Konstytucji obowiązują w każdym postępowaniu w którym docho-

dzi do orzekania środków o charakterze represyjnym93. 

 Kierując zaś dalszą analizę ku materialnemu aspektowi 

omawianej zasady podkreślić należy, iż jego ujęcie wymusza na 

normodawcy skonstruowanie takich instytucji prawnych, które 

realnie umożliwiają sprzeciwienie się stanowisku strony oskarżają-

cej. Chodzi tu o takie uprawnienia jak np. możliwość bycia wysłu-

chanym, prawo do zaskarżania decyzji procesowych, czy prawo do 

czynnego udziału w postępowaniu represyjnym.  

 Nie powinno również budzić wątpliwości, iż materialny 

aspekt prawa do obrony jest ściśle związany także z tzw. prawem 

do nieobciążania się. Należy bowiem zauważyć, iż zasada nemo se 

ipsum accusare tenetur, ściśle łącząca się oraz wzajemnie przeni-

kająca się i uzupełniająca się z prawem do obrony, stanowi jeden 

z fundamentów cywilizowanego procesu karnego94. Nadto przed-

miotowe uprawnienie znajduje szerokie oparcie również w działal-

ności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który akcentuje 

w swoim orzecznictwie, że prawo do nieobciążania się ma central-

ne znaczenie z perspektywy rzetelności postępowania karnego. 

Jego celem jest, jak stwierdza, m.in. ochrona oskarżonego przed 

niedopuszczalnym przymusem stosowanym przez władzę, unik-

nięcie pomyłek wymiaru sprawiedliwości oraz realizacja celów art. 

                                                           
92 Wyrok TK z 8 października 2013 r., sygn. akt K 30/11, OTK-A 2013, Nr 7, poz. 98. 
93 P. Wiliński, Proces karny…, s. 178-179. 
94 J. Znamierowski, op. cit., s. 90. 
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6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka95 (zwanej dalej: 

EKPC)96. Pamiętać przy tym należy, iż Gwarancje rzetelności kar-

noprocesowej wynikające z art. 6 ust. 1 EKPC dotyczą więc po-

stępowań karnych w klasycznym tego słowa znaczeniu, a także 

innych postępowań, np. dyscyplinarnych czy niektórych postępo-

wań administracyjnych97. Dlatego też konieczność respektowania 

omawianego standardu również przez regulację postępowania 

przed Komisją Dyscyplinarną PZPN nie powinna budzić wątpliwo-

ści. 

 Dokonując analizy omawianego standardu przez przedmio-

towy regulamin prima facie zdaje się on w większości szanować 

zarysowane wymogi. W swej normatywnej treści zawiera on bo-

wiem takie konstrukcje jak uprawnienie obwinionego do czynnego 

udziału w postępowaniu98, czy – wyrażone jedynie pośrednio – 

prawo do składania przez strony wniosków dowodowych99. Mimo 

to głębsza analiza omawianej regulacji wzbudza uzasadnione wąt-

pliwości co do jej konstytucyjności.  

 Wydaje się bowiem, iż istotą prawa do obrony jest nie tylko 

formalne wyposażenie obwinionego w odpowiednie uprawnienia, 

lecz również zapewnienie faktycznej możliwości korzystania 

z nich. Istota ta zostaje zaś wyraźnie naruszona w sytuacji, gdy 

omawiany regulamin przewiduje niczym nieuzasadnioną, lecz bar-

dzo szeroką kompetencję do wydania orzeczenia bez jakiegokol-

                                                           
95 Właściwie Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-

ści. Konwencję otwarto do podpisu 4 listopada 1950 r. w Rzymie. W Polsce 

weszła w życie 19 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). 
96 W. Jasiński, Prawo…, s. 11. 
97 Ibidem, s. 12-13. 
98 Art. 114 § 1. W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego 

udziału w postępowaniu, w tym składać wyjaśnienia, żądania i wnioski. 
99 Art. 135. Organ dyscyplinarny pomija wniosek dowodowy, jeżeli przepro-

wadzenie dowodu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, bądź też 

nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 
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wiek wysłuchania stron lub świadków100. Podobne wątpliwości 

wywołuje brak kompetencji organu dyscyplinarnego do wydania 

wyroku uniewinniającego – art. 140 § 4101 regulaminu przewiduje 

bowiem wyłącznie uprawnienie do wydania orzeczenia o umorze-

niu postępowania, w sytuacji stwierdzenia braku podstaw odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej obwinionego. Wydaje się bowiem, iż 

materialnym substratem prawa do obrony powinna być możliwość 

uzyskania wyroku uniewinniającego, który jawi się jako swoista 

nagroda za skuteczną obronę swoich interesów. Jak można zaś 

mówić o spełnieniu omawianego standardu w sytuacji, gdy tożsa-

me orzeczenie wydawane być może zarówno w przypadku unie-

winnienia obwinionego jak i w sytuacji zaistnienia przeszkody pro-

cesowej. I chociaż regulamin expressis verbis nie mówi o formie 

orzeczenia wydawanego w tej ostatniej sytuacji, to jednak wydaje 

się, iż wydanie innego orzeczenia przykładowo w przypadku 

śmierci obwinionego byłoby co najmniej nieracjonalne.  

 Poważne wątpliwości budzi również treść wspominanego 

już art. 114 § 4 regulaminu, którego zapisy stoją w wyraźnej 

sprzeczności zarówno z prawem uczestników postępowania do 

poszanowania ich godności, jak również ze – składającym się na 

                                                           
100 Art. 136 § 2. Organ dyscyplinarny może zaniechać czynności, o których 

mowa w § 1 oraz wydać orzeczenie bez uprzedniego wzywania strony: 

1) jeżeli podstawą orzeczenia jest raport sędziego głównego, sędziego asysten-

ta, obserwatora lub delegata, 

2) w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, 

3) w sprawach dotyczących braku porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wy-

jazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski, 

4) jeżeli obwiniony składał już wyjaśnienia w formie pisemnej lub ustnej 

w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego a zawiadomienie 

o terminie posiedzenia i/lub wezwanie do złożenia wyjaśnień organ dyscyplinar-

ny uzna za niecelowe.  
101 Art. 140 § 4. Jeżeli organ dyscyplinarny nie przyjmuje odpowiedzialności 

dyscyplinarnej obwinionego, wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania 

dyscyplinarnego. 
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szeroko rozumiany materialny aspekt prawa do obrony – upraw-

nieniem obwinionego do tzw. nieobciążania się. Wspomniana regu-

lacja nie określając jakichkolwiek wyjątków od konieczności wy-

dania właściwym organom dyscyplinarnym żądanych dowodów, 

zdaje się bowiem wskazywać na pierwszeństwo wartości związa-

nych z koniecznością ścigania sprawców deliktów dyscyplinarnych 

przed takim wartościami jak godność człowieka, czy jego prawo do 

obrony. Podkreślić przy tym należy, iż nawet w ramach postępo-

wania karnego zarysowana kolizja wartości jest rozstrzygana cał-

kowicie odmiennie poprzez uznanie iż nawet konieczność ścigania 

sprawców przestępstw – które są przecież czynami o gatunkowo 

cięższym charakterze – nie może być uzasadnieniem dla naruszenia 

istoty ludzkiej godności. Dlatego też całkowicie niezrozumiałym 

jest odmienne jej rozstrzygnięcie na gruncie omawianego regula-

minu. 

 Niepokój budzi również realizacja formalnego aspektu pra-

wa do obrony, które choć kolokwialnie określane jest również pra-

wem do posiadania obrońcy, nie może być ograniczane wyłącznie 

do tego aspektu. Formalne prawo do obrony – mając umożliwić 

obwinionemu realną możliwość korzystania z materialnego aspektu 

omawianej zasady – jest szerokie i obejmuje również m.in. prawo 

do pomocy tłumacza, czy jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny 

tzw. prawo ubogich, czy prawo do żądania zwrotu kosztów ponie-

sionej obrony102. Jak wielokrotnie wskazuje się bowiem w doktry-

nie regulacja, zgodnie z którą oskarżony musi liczyć się z tym, że 

nawet w razie uniewinnienia nie ma podstaw dochodzenia zwrotu 

                                                           
102 Wyrok TK z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. akt SK 21/04, OTK-A 2006, Nr 7, poz. 88. 
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wydatków z tytułu ustawionej obrony, prowadzi w sposób ewi-

dentny do ograniczenia prawa oskarżonego do obrony103. 

 Pamiętając o tak rozumianej treści formalnego aspektu pra-

wa do obrony, zwrócić należy uwagę iż art. 115 § 1104 omawianego 

regulaminu wyraźnie upoważnia stronę do ustanowienia w czasie 

postępowania dyscyplinarnego pełnomocnika. W pozostałym zaś 

zakresie dotyczącym realizacji konstytucyjnego standardu regula-

min milczy. Fakt ten wzbudza uzasadnione wątpliwości co do rea-

lizacji omawianych standardów konstytucyjnych. O ile bowiem 

zgodzić się można na ograniczenie tzw. prawa ubogich w przed-

miotowym postępowaniu – na co wskazuje brak odpowiedniej re-

gulacji, choć dla autora niniejszego artykułu również taka formuła 

legislacyjna jawi się jako niedopuszczalna – to jednak legislacyjne 

zaniechanie dotyczące określenia zasad zwrotu poniesionych kosz-

tów obrony stoi w wyraźnej sprzeczności z konstytucyjnym uję-

ciem prawa do obrony. Brak odpowiedniej regulacji wiązać bo-

wiem należy z brakiem możliwości żądania zwrotu poniesionych 

kosztów, a takie rozwiązanie wyraźnie godzi w istotę formalnego 

aspektu prawa do obrony. 

Wnioski 

 Powyższe rozważania, choć z natury swej wyraźnie ograni-

czone, zdają się jednak w pełni uzasadniać tezę, iż analizowany 

regulamin dyscyplinarny nie tylko nie spełnia konstytucyjnego 

standardu zasady domniemania niewinności, lecz także narusza 

konstytucyjnie zarysowaną istotę, przysługującego obwinionemu 

prawa do obrony. Podkreślić przy tym należy, iż sygnalizowane 

                                                           
103 P. Wiliński, Proces karny…, s. 180. 
104 Art. 115 § 1. Strona postępowania może w czasie jego trwania ustanowić 

pełnomocnika. 
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naruszenia są związane zarówno z zawarciem postanowień wyraź-

nie sprzecznych z konstytucyjnymi standardami, jak również 

z licznymi brakami legislacyjnymi. Podobne braki wielokrotnie 

uniemożliwiają wręcz ocenę spełniania przez omawiany regulamin 

szeregu innych standardów konstytucyjnych, takich jak przykłado-

wo ochrona prywatności świadka, czy obowiązywanie zakazu re-

formationis in peius. Choć zamysłem wewnętrznego prawodawcy 

zdawało się być uzupełnienie przedmiotowych braków normatyw-

nych poprzez odwołanie się do stosowania w sprawach nieuregu-

lowanych przyjętych zwyczajów, poglądów doktryny i orzeczeń 

wydawanych przez Trybunały Sportowe i sądy powszechne, to 

jednak technika taka jawi się jako co najmniej wątpliwa. Przedmio-

towe odwołanie – poprzez swoją nieostrość i wręcz niedopuszczal-

nie szeroką elastyczność – zdaje się bowiem wyraźnie ograni-

czać szereg praw obwinionego, w tym m.in. wyłaniające się z za-

sady demokratycznego państwa prawnego, prawo do tzw. przewi-

dywalności działań organów procesowych. 

 Choć już powyższa, krótka analiza skłania więc do dokona-

nia negatywnej i krytycznej oceny przyjętego kształtu normatyw-

nego regulaminu dyscyplinarnego PZPN, to nie można jednak za-

pominać o jej pozytywnych walorach. Wyraźne wprowadzenie 

m.in. zasady swobodnej oceny dowodów105, czy zasady zaskarżal-

ności orzeczeń106, zdaje się bowiem wyraźnie rozwijać i realizować 

wartości i standardy konstytucyjne. 

 Mimo to uznać należy, iż omawiane braki normatywne sta-

nowią istotny mankament w praktyce stosowania regulaminu. Dla-

                                                           
105 Art. 118 Organy dyscyplinarne w toku rozpoznania sprawy kierują się za-

sadą swobodnej oceny dowodów. Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu 

uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii.  
106 Art. 144 § 1. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego 

postępowanie w sprawie, przysługuje odwołanie do organu II instancji.  
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tego też uzasadnionym jest aby wśród wniosków niniejszych roz-

ważań – obok żądania zmian regulacji wyraźnie sprzecznych 

z podstawowymi standardami postępowań represyjnych – znalazł 

się również postulat wprowadzenia do regulaminu wyraźnego od-

wołania do odpowiedniego stosowania w zakresie nieuregulowa-

nym przepisów kodeksu postępowania karnego. Tym samym – 

przenosząc na grunt regulaminu aksjologię prawodawcy – w szer-

szym zakresie spełniane i realizowane będą konstytucyjne mecha-

nizmy ochrony podstawowych praw i wolności człowieka i obywa-

tela. 

Proceedings before the disciplinary committee of the Polish Football Association 

in the light of selected standards of repressive proceedings 

The following article discusses the proceedings of PZPN’s (Polish Football As-

sociation) disciplinary commission, mainly concentrating on its coercive stand-

ards. Acknowledging the wide spectrum of the possible influence that the disci-

plinary proceedings may have on the economy sphere of an individual, the au-

thor of the article bases his assertions on the presumption that standards in ques-

tion are created by constitutionally framed formulas which protect an individual, 

including a legal entity, against the violation of their basic rights. Bearing in 

mind the aforementioned observations, the author of the article constructs an 

argument on the numerous shortcomings within the analysed regulation. As a 

result, the proposed solution is to formulate a de lege ferenda postulate requiring 

the introduction of a referral to an adequate adherence to the Code of Criminal 

Procedure. 
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