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REGULAMIN DYSCYPLINARNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWON-DO
Niniejszy Regulamin Dyscyplinarny normuje tryb postępowania i zasady karania
członków Polskiego Związku Taekwon-Do za przewinienia dyscyplinarne. Regulamin
określa katalog przewinień, rodzaje kar oraz właściwe organy uprawnione do
orzekania kar.
§1
1. Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Taekwon-Do zwany dalej
Regulaminem określa:
1) zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej
2) organy Dyscyplinarne PZTKD i ich kompetencje
3) wykroczenia dyscyplinarne i wymiar kar za ich popełnienie
4) tryb postępowania dyscyplinarnego.
§2
Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają:
1) osoby prawne będące członkami PZTKD,
2) osoby fizyczne (działające w imieniu lub w ramach podmiotów wymienionych
w § 2 pkt 1 – w szczególności zawodnicy, a także rodzice i opiekunowie
niepełnoletnich zawodników, którzy są zaewidencjonowani w rejestrze, trenerzy,
instruktorzy, sędziowie, delegaci związku) działające w ramach określonych w
Statucie i innych aktach wewnętrznych PZTKD, które dopuściły się czynów
naruszających przepisy: Statutu, Regulaminów PZTKD, Uchwał Zarządu PZTKD,
a także przepisów antydopingowych.
§3
Wykroczeniami dyscyplinarnymi są w szczególności czyny wymienione w niniejszym
Regulaminie oraz stanowiące naruszenie obowiązków członka Związku określonych
w Statucie PZTKD, norm etycznych obowiązujących w sporcie, naruszenie zasad
współżycia społecznego, przepisów dotyczących zakazu stosowania dopingu, a także
innych obowiązujących przepisów, jeżeli czyn pozostaje w związku z uczestnictwem
w ruchu sportowym.
§4
1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3-5 członków: w tym przewodniczącego
i sekretarza.
2. Zgodnie ze Statutem PZTKD Komisja Dyscyplinarna powoływana jest przez
Zarząd. Komisja Dyscyplinarna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
składa stosowny wniosek do Zarządu. Od decyzji Zarządu w sprawach nałożenia kar
przysługuje odwołanie do WZD, jako drugiej instancji, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania decyzji Zarządu.

Członek Międzynarodowej Federacji Taekwon-Do, Europejskiej Federacji Taekwon-Do
i Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sportu Powszechnego (TAFISA)

1

§5
Rodzaje wykroczeń antydopingowych oraz kary za ich popełnienie określają:
1) Modelowe Reguły Antydopingowe Komisji do zwalczania Dopingu w Sporcie,
2) Kodeks Antydopingowy WADA,
3) Regulamin Antydopingowy Międzynarodowej Federacji Taekwon-Do ITF.
§6
Postępowania dyscyplinarne w sprawach dotyczących dopingu będą realizowane przez
Panel Dyscyplinarny przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie zgodnie
z obowiązującymi w tej kwestii przepisami.
§7
Od ostatecznych orzeczeń przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. sportu
przy Polskim Komitecie Olimpijskim na warunkach określonych w Statucie
Trybunału.
§8
Skargę składa się w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Walnego Zjazdu
Delegatów PZTKD wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem biura PZTKD.
§9
Przewiduje się następujące rodzaje kar:
1. zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie
w określonym terminie,
2. odmówienie pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień,

ich

usunięcia

3.
4.
5.
6.

upomnienie,
nagana,
kara finansowa,
zawieszenie w prawach członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące: zawieszenie
polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, w szczególności prawa
do udziału w systemie rozgrywek sportowych, nadawania stopni szkoleniowych,
7. wykluczenie członka za działalność na szkodę Związku po uprzednio
przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przez Komisję Dyscyplinarną.
§ 10

1. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:
1) wnioskowanie do Zarządu w sprawach związanych z naruszeniem, w czasie lub w
związku z zawodami sportowymi reguł technicznych i dyscyplinarnych,
2) określanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do innych klubów,
3) rozpatrywanie skarg członków Związku i ich przedstawicieli,
4) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających na wniosek Zarządu,
5) opracowanie regulaminu dyscyplinarnego Związku,
6) wnioskowanie do WZD lub do Zarządu o nałożenie kar na:
a) członków Związku,

b) działaczy,
c) zawodników,
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d) trenerów i instruktorów,
e) sędziów,
2. Ostateczne decyzje dyscyplinarne mogą być zaskarżane do Trybunału
Arbitrażowego do Spraw Sportu w następujących sprawach:
1) wykluczenie lub skreślenie ze Związku, klubu lub organizacji sportowej,
zawodnika, sędziego lub działacza sportowego;
2) dyskwalifikacja dożywotnia lub czasowa osób, o których mowa w pkt 1;
3) pozbawienie zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju albo
zdobywcy Pucharu Polski;
4) przeniesienie zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek;
5) zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych lub
międzynarodowych rozgrywkach pucharowych.
3. Prawo zaskarżenia decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych właściwych
organów polskich związków sportowych przysługuje ponadto osobie uprawnionej,
jeżeli decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, statutów
i regulaminów lub strona została pozbawiona prawa do obrony.
§ 11
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia
dyscyplinarnego, niezależnie od innego postępowania toczącego się przeciwko
obwinionemu poza ruchem sportowym.
2. Postępowanie dyscyplinarne powinno być przeprowadzone w przeciągu 3 miesięcy
od daty złożenia wniosku lub uzyskania informacji o popełnieniu przewinienia.
3. W przypadku postępowania wymagającego dłuższego okresu, organ zwraca się do
Prezesa PZTKD o wydłużenie czasu postępowania. Prezes PZTKD może wydłużyć
czas postępowania dyscyplinarnego do 6 miesięcy.
4. Postępowanie odwoławcze drugiej instancji należy przeprowadzić w każdej sprawie
w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.
5. Organ dyscyplinarny pierwszej instancji może wszcząć postępowanie lub odmówić
jego wszczęcia.
6. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od daty popełnienia
wykroczenia upłynął rok.
§ 12
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów
uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia oraz po sprawdzeniu pod
względem formalnym i merytorycznym złożonego wniosku.
2. Postanowienie z uzasadnieniem o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania
wydaje Zarząd PZTKD i doręcza stronom.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji
Dyscyplinarnej, powinien on wyłączyć się od rozpatrywania sprawy.
4. Każdy członek Komisji Dyscyplinarnej zobowiązany jest do bezstronnej oceny
faktów
i dowodów oraz zachowania tajemnicy przebiegu postępowania oraz narady i
głosowania nad orzeczeniem.
5. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą być pociągnięci do
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odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych
organach.
6. W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w
postępowaniu,
w tym do składania wyjaśnień i wniosków oraz oświadczeń co do stwierdzeń strony
przeciwnej.
7. Na żądanie Komisji Dyscyplinarnej strony obowiązane są przedstawiać dowody i
udzielać pisemnych odpowiedzi Komisji Dyscyplinarnej. W przypadku
niewykonywania lub opieszałego wykonywania tych obowiązków Komisja
Dyscyplinarna może wnioskować
o nałożenie kary z katalogu kar określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być: zeznania
świadków i stron, dokumenty, opinie, w tym protokoły zeznań lub wyjaśnień,
sporządzone
w toku prowadzonego postępowania lub sporządzone wcześniej i załączone do
wniosku.
9. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZTKD ustala termin posiedzenia,
zawiadamia zainteresowane strony pisemnie o przysługującym im prawie udziału
w posiedzeniu. Strony powinny być zawiadomione, na co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem rozprawy.
10. Jeżeli strona była prawidłowo powiadomiona o terminie posiedzenia, jej
nieobecność nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia.
11. Dopuszcza się prowadzenie postępowania drogą elektroniczną lub przy użyciu
innych środków komunikacji dwustronnej. Zeznania i wyjaśnienia świadków
zdarzenia, stron oraz inne dokumenty mogą być składane w formie poczty
elektronicznej. Do autoryzacji tych dokumentów wystarczy potwierdzenie tożsamości
osoby składającej wyjaśnienia.
§ 13
Przeprowadzenie postępowania:
1. Rozprawą dyscyplinarną kieruje Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej.
2. Rozprawa dyscyplinarna rozpoczyna się od przedstawienia zarzutów obwinionemu.
3. Po przedstawieniu zarzutów przewodniczący zapytuje obwinionego, czy przyznaje
się do zarzucanego mu czynu i jakie wyjaśnienia chce złożyć.
4. Po wysłuchaniu wyjaśnień obwinionego przesłuchuje się świadków oraz odczytuje
istotne dla sprawy dokumenty.
5. O powołaniu świadków decyduje przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej - jeżeli
zgłoszeni zostali przed rozpoczęciem rozprawy, natomiast Komisja Dyscyplinarna o ile zgłoszono ich w trakcie rozprawy.
6. Każdego świadka przesłuchuje się pod nieobecność świadków, będących jeszcze
przed złożeniem zeznań.
7. Po zamknięciu przewodu dyscyplinarnego przewodniczący udziela głosu
obwinionemu w celu ustosunkowania się do przeprowadzonych dowodów, a następnie
członkowie Komisji Dyscyplinarnej odbywają tajną naradę i wydają orzeczenie.
Orzeczenie zapada większością głosów. Żaden z członków nie może wstrzymać się od
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głosu. Jeżeli jeden z członków Komisji Dyscyplinarnej został przegłosowany, przy
swoim podpisie może zaznaczyć „Zdanie odrębne" lub „Cum votum separatum",
dołączając uzasadnienie do protokołu, które jest tajne dla stron.
8. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej zobowiązani są do zachowania tajemnicy
narady.
9. Dopuszcza się prowadzenie rozprawy drogą elektroniczną lub przy użyciu innych
środków komunikacji dwustronnej. W tym przypadku wyznacza się stronom termin
i miejsce zapoznania się z materiałami postępowania. Wyznacza się stronom
siedmiodniowy termin złożenia ostatecznych oświadczeń. Niewykonanie tych
czynności przez strony nie wstrzymuje dalszej procedury. Naradę zespołu
i głosowanie członków organu dyscyplinarnego zarządza się drogą elektroniczną po
zapoznaniu się z całością materiałów przez członków organu dyscyplinarnego.
10. W przypadku nie zastosowania się do pkt.8 Członek Komisji Dyscyplinarnej
zostaje z niej usunięty.
§ 14
1. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza sekretarz posiedzenia, który jest wyznaczony przez
przewodniczącego.
3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz osoba sporządzająca go.

§ 15
1. Orzeczenie dyscyplinarne staje się prawomocne, jeżeli ukarany nie złożył
odwołania.
2. W przypadku złożenia odwołania orzeczenie dyscyplinarne staje się prawomocne z
chwilą rozpatrzenia tego odwołania przez organ II instancji i wydania stosownego
orzeczenia.
§ 16
1. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne podlega niezwłocznemu wykonaniu.
3. Treść orzeczenia dyscyplinarnego może być podana do publicznej wiadomości.
Decyzja w tym przedmiocie należy do właściwego w danej sprawie zarządu klubu
sportowego, zarządu Okręgowego Związku lub Prezesa Polskiego Związku
Taekwon-Do.
§ 17
1. Jeżeli w okresie trwania kary przewidzianej w § 9 ukarany zachowuje się
nienagannie
i przestrzega norm obowiązujących w sporcie, reszta kary może ulec darowaniu po
upływie co najmniej połowy odbytej kary.
2. W przypadku darowania reszty kary wyznacza się okres próbny na czas pozostały
do odbycia reszty kary, nie mniej jednak niż 6 (sześć) miesięcy.
3. Wniosek ukaranego o darowanie reszty kary rozstrzyga organ I instancji. Od
orzeczenia
I instancji służy zażalenie do organu odwoławczego.
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4. a) Zarząd PZTKD może uwzględnić uzasadniony wniosek organizacji sportowej
ukaranego i darować mu resztę kary już po odbyciu jednej trzeciej kary, jeżeli
ukarany zachowuje się wzorowo i przemawiają za tym szczególne względy
sportowe
i wychowawcze.
b) Zarząd PZTKD określa warunki darowania reszty kary.
§ 18
Jeżeli w okresie próby ukarany popełnił nowy czyn, za który został prawomocnie
ukarany, reszta kary podlega wykonaniu.
§ 19
1. Z upływem 1 (jednego) roku od wykonania lub darowania kary następuje zatarcie
ukarania.
2. Z chwilą zatarcia ukarania, karę dyscyplinarną uważa się za niebyłą.
§ 20
1. Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz prawo interpretowania jego
przepisów przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Taekwon-Do.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Tekst jednolity
Uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów w dn. 22.10.2016 r.
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