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DZIAŁ I. DEFINICJE 
§ 1 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Regulamin – Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Sportu Tanecznego 

2) Związek/PZST - Polski Związek Sportu Tanecznego z siedzibą w Elblągu, zarejestrowany  
w KRS pod numerem: 0000960271 

3) Regulamin Rywalizacji – Regulamin Rywalizacji w Tańcu Sportowym oraz inne przepisy, 
określające zasady uczestnictwa i organizacji zawodów w sporcie tanecznym 

4) Właściwe Przepisy – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, wszelkie inne źródła powszechnie 
obowiązującego prawa w Polsce, dotyczące kwestii uregulowanych w Regulaminie oraz 
regulacje World DanceSport Federation i PZST, w tym Statut Związku 

5) Kodeks Etyki – Kodeks Etyki Polskiego Związku Sportu Tanecznego oraz inne regulacje 
stanowiące o zasadach etyki w sporcie tanecznym 

6) Związek Wojewódzki/Klub -  Osoba prawna będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym 
Związku, określona w Statucie i przepisach szczególnych Związku, posiadająca licencję PZST 

7) Ogólnopolski związek sportowy – Związek sportowy będący członkiem wspierającym 
Związku, popierający cele Związku i wspierająca go materialnie 
 
8) Zawodnik – Osoba posiadająca licencję PZST biorąca udział we współzawodnictwie 
sportowym, określona w przepisach szczególnych Związku, w tym też Zawodnik  
z ograniczeniami uprawnień wynikającymi z licencji 

9) Trener/instruktor - Osoba uczestnicząca w procesie szkolenia Zawodnika w Klubie, 
posiadająca uprawnienia określone w przepisach szczególnych Związku oraz licencję PZST.  

10) Sędzia - Osoba posiadająca właściwe uprawnienia sędziowskie oraz licencję PZST, 
określone we Właściwych Przepisach 

11) Sztab Szkoleniowy – Zespół współpracujący z Klubem, Związkiem wojewódzkim lub PZST, 
w którego skład wchodzą Trenerzy, Instruktorzy, asystenci trenerów i instruktorów, 
szkoleniowcy i konsultanci sportowi, lekarze drużyny, członkowie zespołów odnowy 
biologicznej, psychologowie sportowi, a także inne osoby uczestniczące w przygotowaniu 
fizycznym i mentalnym Zawodników 
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12) Zawody – Wydarzenie rywalizacji sportu tanecznego organizowane w ramach Związku, 
zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez 

13) Wydarzenie Towarzyszące – Wydarzenie związane z Zawodami oraz realizacją zobowiązań 
PZST, Klubów i Związków wojewódzkich wobec sponsorów, partnerów i innych osób,  
w szczególności konferencje prasowe, wywiady, i inne podobne wydarzenia, a także 
zgrupowania kadry narodowej PZST 

14) Menadżer sportu – Osoba uczestnicząca w procesie zarządzania w sporcie tanecznym,  
o odpowiednich kwalifikacjach określonych we Właściwych Przepisach 

15) Działacz sportowy – Osoba związana ze współzawodnictwem sportowym w ramach PZST 
działająca w imieniu lub na rzecz Związku, w tym członek organów statutowych PZST, a także 
delegat na Walne Zgromadzenie PZST  

16) Inne osoby związane z PZST – Skrutiner, DJ, konferansjer, rodzic/opiekun prawny 
zawodnika, wolontariusz, służby organizacyjne związane w sposób czynny lub bierny  
z organizacją rywalizacji sportowej, a także inna osoba wykonująca czynności administracyjne 

17) Strona – Strona postępowania dyscyplinarnego, obwiniony i pokrzywdzony 

18) Sądy Dyscyplinarne wojewódzkich związków – Sądy Dyscyplinarne Wojewódzkich 
Związków, a więc Sądy Dyscyplinarne I instancji powołane tam, gdzie funkcjonuje Związek 
Wojewódzki, w tym także nadzwyczajny Sąd Dyscyplinarny Wojewódzkiego Związku  

19) Odrębne Sądy Dyscyplinarne - Sądy Dyscyplinarne I instancji powołane tam, gdzie 
funkcjonuje Związek Wojewódzki, szczególnie dla Ogólnopolskich związków sportowych 

20) Sąd Odwoławczy – Sąd Odwoławczy PZST, będący drugą instancją dla Sądów 
Dyscyplinarnych wojewódzkich związków oraz Odrębnych Sądów Dyscyplinarnych 

21) Organy Dyscyplinarne - Sądy Dyscyplinarne wojewódzkich związków, Odrębne Sądy 
Dyscyplinarne oraz Sąd Odwoławczy 

22) Trybunał Arbitrażowy –Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie 
Olimpijskim.  

23) Strona internetowa PZST – oficjalna witryna internetowa Polskiego Związku Sportu 
Tanecznego 
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DZIAŁ II CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

ROZDZIAŁ I. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

§ 2 

Regulamin określa zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za działania i zaniechania 
dotyczące spraw pozostających w zakresie działalności statutowej PZST i sprzecznymi ze 
Statutem, regulaminami uchwalonymi przez Związek, uchwałami władz Związku, przepisami 
obowiązującymi w sporcie tanecznym lub interesem PZST. Regulamin określa katalog 
zachowań, z którymi wiąże się możliwość nałożenia kary dyscyplinarnej (przewinienie 
dyscyplinarne). 

§ 3 

Odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia dyscyplinarne podlegają członkowie PZST, 
członkowie władz Związku, Zawodnicy, Instruktorzy, Trenerzy, członkowie Sztabu 
Szkoleniowego, Sędziowie oraz Działacze Sportowi i Menadżerowie sportu, a także inne osoby 
związane z PZST w zakresie realizacji celów statutowych Związku. 

§ 4 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się jedynie do przewinień dyscyplinarnych popełnionych                  
w okresie obowiązywania Regulaminu, nawet jeżeli w czasie orzekania podstawa 
odpowiedzialności ustała. 

2. Przewinienie dyscyplinarne uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub 
zaniechał działania, do którego był zobowiązany. 

§ 5 

1. Przewinienie dyscyplinarne można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że                      
z postanowień Regulaminu wynika odpowiedzialność tylko za przewinienie umyślne. 

2. Przewinienie dyscyplinarne umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia 
czynu stanowiącego przewinienie, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego 
popełnienia godzi się na to.  

3. Przewinienie dyscyplinarne nieumyślne zachodzi, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego 
popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych 
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okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł 
przewidzieć. 

4. W przypadku osoby prawnej, w tym Klubu, o kwalifikacji określonego czynu jako umyślnego 
albo nieumyślnego rozstrzyga stosunek do czynu uprawnionych przedstawicieli osoby prawnej. 

§ 6 

Nieświadomość tego, że określone zachowanie stanowi przewinienie dyscyplinarne, nie 
wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona. 

§ 7 

Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną niezależnie od wieku, przy czym na 
Zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, oraz na Zawodników nieotrzymujących z tytułu 
uprawiania sportu tanecznego stypendium, nie można nałożyć kary pieniężnej. 

§ 8 

1. Jeżeli osoba fizyczna popełnia przewinienie dyscyplinarne występując w imieniu lub na 
rzecz osoby prawnej, można pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej tę osobę 
prawną (np. organ zarządzający Klubem, Związkiem Wojewódzkim, PZST, Ogólnopolskim 
Związkiem sportowym, organizatora zawodów, itp.). 

2. O przyjęciu i ocenie odpowiedzialności wskazanej w ustępie 1 w odniesieniu do osoby 
prawnej decyduje charakter przyczynienia się przez tę osobę prawną do przewinienia 
dyscyplinarnego. 

3. Jeżeli przewinienie osoby fizycznej stanowi jednocześnie przewinienie osoby prawnej, 
odpowiedzialność dyscyplinarna osoby fizycznej i osoby prawnej jest od siebie niezależna. 

§ 9 

1. Jeżeli określone zachowanie wypełnia znamiona dwóch lub więcej przewinień 
dyscyplinarnych, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę, zgodnie z kolejnością kar 
przewidzianą w § 16 ustęp 1 Regulaminu. 

2. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej przewinień dyscyplinarnych, 
wymierza się łącznie karę w granicach określonych w przepisie przewidującym najsurowszą 
karę tego samego rodzaju, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu kar innego rodzaju na 
podstawie innych naruszonych przepisów. 
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§ 10 

1. Jeżeli z określonym zachowaniem zarówno postanowienia Regulaminu, jak i postanowienia 
Właściwych Przepisów lub innych przepisów powszechnie obowiązujących wiążą 
odpowiedzialność cywilnoprawną, administracyjną, karną lub karno-skarbową, 
odpowiedzialność ta jest od siebie niezależna, chyba że z postanowień Właściwych Przepisów 
wynika co innego.  

2. Jednakże jeżeli zachowanie będące przewinieniem dyscyplinarnym stanowi jednocześnie 
podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej, administracyjnej, karnej lub karno-skarbowej, 
wymierzenie sprawcy kary w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, 
arbitrażowymi wyklucza możliwość nałożenia kary pieniężnej w postępowaniu dyscyplinarnym. 

3. Nie można nałożyć na sprawcę kary dyscyplinarnej przyjmując jako podstawę jego 
odpowiedzialności dyscyplinarnej fakt, którego nieistnienie zostało w postępowaniu 
cywilnoprawnym, administracyjnym, karnym, karno-skarbowym prawomocnie stwierdzone.  

4. W przypadku wszczęcia postępowania cywilnoprawnego, administracyjnego, karnego,  
karno-skarbowego lub arbitrażowego, którego wynik może mieć istotny wpływ na wynik 
postępowania dyscyplinarnego, postępowanie dyscyplinarne zostaje zawieszone do czasu 
zakończenia postępowania przed właściwymi sądami. 

§ 11 

1. Odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne jest niezależna od innych konsekwencji 
określonych w regulaminach i regulacjach określających funkcjonowanie Zawodów sportu 
tanecznego lub zmiany przynależności klubowej, jeżeli ze zdarzeniem takie konsekwencje się 
wiążą (np. cofnięcie lub zawieszenie licencji, dyskwalifikacja na Zawodach, karencja itp.). 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna, w szczególności zapłata kary pieniężnej, nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec innych podmiotów, które poniosły szkodę  
w wyniku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne. 

§ 12 

1. Jeżeli przepis Regulaminu tak stanowi, karom przewidzianym w Regulaminie podlega ten, 
kto usiłuje popełnić przewinienie dyscyplinarne lub chcąc, aby inna osoba popełniła 
przewinienie dyscyplinarne, nakłania ją do tego. 

2. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia przewinienia dyscyplinarnego swoim 
zachowaniem zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. 
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§ 13 

Nie popełnia przewinienia dyscyplinarnego, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, 
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. 

§ 14 

W stosunku do sprawcy przewinienia dyscyplinarnego można, jeżeli uzasadniają to okoliczności 
sprawy, odstąpić od nałożenia kary dyscyplinarnej i poprzestać na zastosowaniu pouczenia lub 
ostrzeżeniu.  

§ 15 

Reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu oraz sankcje związane z jego stosowaniem 
przewidziane zostały we Właściwych Przepisach.  

 

ROZDZIAŁ II. KARY, ZASADY ICH WYMIARU 
 

§ 16 

1. Karami dyscyplinarnymi są:  

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) kara pieniężna, 

d) ograniczenie uprawnień wynikających z licencji PZST, 
e) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z działalnością PZST, 

f) zakaz pełnienia funkcji we władzach wojewódzkich związków, PZST, Ogólnopolskich 
Związków sportowych oraz organów powoływanych w ramach PZST. 

2. Kary określone w literach d) – f) mają charakter czasowy. 

3. Wraz z nałożeniem kary dyscyplinarnej Organ dyscyplinarny może zobowiązać ukaranego 
do przeproszenia pokrzywdzonego lub złożenia oświadczenia oraz może orzec ogłoszenie 
orzeczenia o ukaraniu na Stronie internetowej PZST, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i zasadami ochrony danych osobowych. 
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4. Czas, miejsce i forma przeprosin lub oświadczenia określona będzie każdorazowo  
w orzeczeniu Organu dyscyplinarnego. 

5. Wraz z nałożeniem kary dyscyplinarnej Organ dyscyplinarny może zobowiązać ukaranego 
do zwrotu nagród otrzymanych z tytułu udziału w Zawodach, w tym korzyści majątkowych 
oraz przedmiotów o charakterze symbolicznym, w szczególności takich jak medal lub puchar, 
a które w związku z popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego zostały uznane za uzyskane 
nienależnie. Kluby odpowiadają subsydiarnie za nałożony na ich Zawodników obowiązek 
zwrotu korzyści, o których mowa powyżej. 

6. Jednorazowa dyskwalifikacja podczas Zawodów nie stanowi kary dyscyplinarnej i pozostaje 
w kompetencjach komisji sędziowskiej - sędziego głównego zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami sędziowskimi, Regulaminem Rywalizacji oraz innymi Właściwymi Przepisami. 

§ 17 

Karę upomnienia lub nagany Organ dyscyplinarny orzeka w przypadku, gdy właściwości  
i warunki sprawcy przewinienia dyscyplinarnego i całokształt okoliczności wskazuje, że 
zastosowanie tej kary jest wystarczające. 

§ 18 

1. Karę pieniężną, jeżeli co innego nie wynika z postanowień Regulaminu, orzeka się  
w wysokości od 150,00 złotych do 5.000,00 złotych. 

2. Nakładając karę pieniężną Organ dyscyplinarny bierze pod uwagę sytuację majątkową 
sprawcy, a w przypadku Klubu jego sytuację finansową. 

3. Karę pieniężną można w szczególnych przypadkach w całości lub w części umorzyć. 

4. Kluby odpowiadają subsydiarnie za kary pieniężne nałożone na ich Zawodników, Trenerów, 
Instruktorów, Działaczy Sportowych lub członków Sztabu Szkoleniowego związanych 
bezpośrednio z Klubem. Odpowiedzialność subsydiarna Klubu oznacza, że w przypadku 
niewykonania kary pieniężnej przez Zawodnika, Trenera, Instruktora, Działacza Sportowego 
lub członka Sztabu Szkoleniowego związanego bezpośrednio z Klubem, obowiązek zapłaty kary 
pieniężnej ciąży na Klubie, z którym sprawca związany był w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego. 
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§ 19 

1. Wobec osób fizycznych lub prawnych ograniczenia uprawnień wynikających z licencji PZST 
można orzec wobec osób posiadających licencję, określoną w Regulaminie Rywalizacji oraz 
Właściwych Przepisach, na okres od 1 miesiąca do 2 lat.  

2. Kara ograniczenia uprawnień wynikających z licencji PZST orzeczona wobec Zawodnika, 
polega na zakazie startów w Zawodach sportu tanecznego w Polsce i za granicą lub zakazie 
uczestnictwa w szkoleniach organizowanych, współorganizowanych, finansowanych lub 
dofinansowanych przez PZST. 

3. Kara ograniczenia uprawnień wynikających z licencji PZST orzeczona wobec Sędziego, 
polega na zakazie wykonywania czynności sędziowskich w Zawodach. 

4. Kara ograniczenia uprawnień wynikających z licencji PZST orzeczona wobec Klubu polega 
na zakazie transferów, czyli zakazie przyjmowania zawodników do klubu na okres od 3 miesięcy 
do 1 roku, zakazie startów zawodników w barwach Klubu lub zakazie organizacji imprez  
w sporcie tanecznym. 

5. Kara ograniczenia uprawnień wynikających z licencji PZST orzeczona wobec Skrutinera, DJ’a, 
konferansjera lub innych osób fizycznych posiadających licencję PZST polega na zakazie 
działalności świadczonej na rzecz PZST. 

6. Kara ograniczenia uprawnień wynikających z licencji PZST orzeczona wobec innych osób 
prawnych niż Klub polega na zakazie organizacji imprez w sporcie tanecznym lub zakazie 
działalności świadczonej na rzecz PZST. 

§ 20 

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu PZST, Członek PZST może zostać zawieszony 
w prawach członkowskich na podstawie uchwały Zarządu PZST. Zawieszenie w prawach 
członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych w tym prawa do 
udziału w systemie współzawodnictwa sportowego i nie stanowi kary dyscyplinarnej. 

2. Zarząd PZST bada sprawę Członka PZST w zakresie ewentualnego naruszenia postanowień 
Statutu z urzędu lub na wniosek Organu Dyscyplinarnego. 

3. Od uchwały Zarządu Związku w sprawie zawieszenia przysługuje danemu podmiotowi 
odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

4. Walne Zgromadzenie Delegatów zobligowane jest do rozpoznania odwołania o którym 
mowa w § 20 ustęp 3  i rozpatrzenia go na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

 



 10 

§ 21 

1. Organ dyscyplinarny nakłada karę dyscyplinarną w granicach przewidzianych w Regulaminie 
za dane przewinienie dyscyplinarne, oceniając rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynu lub 
zaniechania, stopień ich szkodliwości oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze  
i wychowawcze kary dyscyplinarnej, w szczególności względy zapobiegania naruszeniu 
Regulaminu Rywalizacji i innych przepisów lub zasad obowiązujących w PZST. 

2. Organ dyscyplinarny nakładając kary dyscyplinarne przestrzega zasady, że kara powinna 
być adekwatna do wagi naruszenia oraz do stopnia zawinienia osoby odpowiedzialnej za 
naruszenie przepisów. 

3. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie, Organ dyscyplinarny może nałożyć karę 
pieniężną łącznie z innymi przewidzianymi za dane przewinienie dyscyplinarne karami 
dyscyplinarnymi. 

4. Jako okoliczności łagodzące wobec sprawcy przewinienia bierze się pod uwagę: 

a) działanie pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym lub agresywnym 
stosunkiem do niego lub do innych osób lub z innych pobudek zasługujących na uwzględnienie, 

b) prowadzenie sportowego trybu życia, postawę fair-play przed popełnieniem przewinienia 
dyscyplinarnego i sumienne wypełnianie obowiązków sportowych, 

c) przyczynienie się lub staranie się o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw 
swojego czynu lub zaniechania. 

5. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności: 

a) wcześniejsze ukaranie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego,  

b) działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie, 

c) działanie pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. 

§ 22 

W przypadku uchylania się od wykonania nałożonej kary pieniężnej, można na ukaranego 
nałożyć karę ograniczenia uprawnień wynikających z licencji PZST. 

 

 

 



 11 

§ 23 

1. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary dyscyplinarnej, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub 
właściwości i warunki osobiste sprawcy.  

2. Nadzwyczajne złagodzenie kary dyscyplinarnej polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej 
granicy zagrożenia określonego w Regulaminie albo kary łagodniejszego rodzaju.  

3. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok.  

4. Orzeczona kara dyscyplinarna nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się 
rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. 

§ 24 

1.Organy dyscyplinarne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia Zarządu PZST  
o wszystkich wydanych orzeczeniach dyscyplinarnych wraz z informacją o nałożonych karach 
dyscyplinarnych. 

2. Zarząd PZST informuje o orzeczeniach dyscyplinarnych inne, właściwe organy PZST. 

 

DZIAŁ III CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 

ROZDZIAŁ I. PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE 
 

§ 25 

Kto, wypowiada się lub podejmuje inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić 
na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia 
działalności sportowej w Sporcie Tanecznym lub znieważające osoby lub podmioty, o których 
mowa w § 3 Regulaminu, poprzez podawanie nieprawdziwych informacji lub w oparciu  
o nieprawdziwe informacje, podlega karze upomnienia albo nagany, albo ograniczenia 
uprawnień wynikających z licencji na czas określony w §19 ustęp 1.  

§ 26 

1. Kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej Sędziemu, członkowi 
Sztabu Szkoleniowego lub Działaczowi Sportowemu, w związku z pełnieniem tej funkcji, 
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podlega karze pieniężnej w wysokości od 1.000,00 złotych do 5.000,00 zł oraz karze 
ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez 
możliwości wcześniejszego skrócenia.  

2. Kto, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę podlega karze pieniężnej                      
w wysokości od 1.000,00 złotych do 5.000,00 złotych oraz karze ograniczenia uprawnień 
wynikających z licencji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy bez możliwości wcześniejszego 
skrócenia.  

3. Działacz sportowy, dokonujący przekupstwa lub sprzedajności, o których mowa w ustępach 
od 1 do 2 podlegać może karze zakazu pełnienia funkcji we Władzach wojewódzkich związków 
oraz Władzach Ogólnopolskich Związków sportowych lub Władzach PZST oraz innych organów 
powoływanych w ramach PZST. 

4. Udowodniona próba przekupstwa lub sprzedajności podlega odpowiednio karze, o której 
mowa w ustępach od 1 do 2. 

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna za przewinienia dyscyplinarne wskazane w ustępach  
od 1 do 3 jest niezależna od odpowiedzialności wynikającej z artykułu 46 Ustawy o sporcie 
(kara pozbawienia wolności). 

§ 27 

1. Kto, w czasie lub bezpośrednio przed lub po Zawodach lub Wydarzeniu Towarzyszącym, 
zachowuje się niesportowo podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej  
w wysokości do 1.000,00  złotych lub karze ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na 
czas określony w §19 ustęp 1.  

2. Kto, w czasie lub bezpośrednio przed lub po Zawodach lub Wydarzeniu Towarzyszącym, 
zachowuje w sposób powodujący naruszenie nietykalności cielesnej bądź znieważa Zawodnika, 
członka Sztabu Szkoleniowego lub Działacza Sportowego, podlega karze pieniężnej  
w wysokości do 1.000,00 złotych oraz karze ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na 
czas określony w §19 ustęp 1.  

3. W przypadku, gdy czyn określony w ustępie 2 jest skierowany przeciwko Sędziemu, sprawca 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 500,00 złotych oraz karze ograniczenia uprawnień 
wynikających z licencji na okres nie krótszy niż 8 miesięcy bez możliwości wcześniejszego 
skrócenia. 
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4. Jeżeli zachowanie sprawcy czynu określonego w ustępach 1 do 3 jest rażące, Organ 
dyscyplinarny może nałożyć na Klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili 
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 1.000,00 złotych do 
3.000,00 złotych. 

§ 28 

1. W przypadku wulgarnego zachowania lub niezgodnego z dobrymi obyczajami lub zasadami 
współżycia społecznego, innego niż określone w § 29 lub czynnej agresji podczas Zawodów 
lub Wydarzenia Towarzyszącego, Zawodnik, członek Sztabu Szkoleniowego, Sędzia lub 
Działacz Sportowy podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości 
od 500,00 złotych oraz karze ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na okres  
do 6 miesięcy. 

2. Jeżeli zachowanie sprawcy czynu określonego w ustępie 1 jest rażące, Organ dyscyplinarny 
może nałożyć na Klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia 
przewinienia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 1.000,00 złotych do 3.000,00 
złotych. 

§ 29 

1. Zawodnik, członek Sztabu Szkoleniowego, Sędzia lub Działacz Sportowy, który publicznie 
krytykuje w trakcie lub po Zawodach Sędziów, ich decyzje lub decyzje PZST podlega karze 
upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości do 1.000,00 złotych. 

2. Nie popełnia przewinienia dyscyplinarnego określonego w ustępie 1, kto dokonuje 
uzasadnionej krytyki w oparciu o prawdziwe okoliczności dotyczące decyzji osób bądź 
podmiotów wskazanych w ustępie 1 w obronie uzasadnionego interesu. 

3. Jeżeli zachowanie sprawcy czynu określonego w ustępie 1 jest rażące, Organ dyscyplinarny 
może nałożyć na Klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia 
przewinienia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 500,00 złotych do 3.000 złotych. 

§ 30 

1. Kto, znajdując się pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego bierze udział w Zawodach 
lub Wydarzeniu Towarzyszącym podlega karze ograniczenia uprawnień wynikających z licencji 
na okres do 8 miesięcy. 
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2. Kto, odmawia poddania się badaniu stwierdzającemu trzeźwość lub pozostawanie pod 
wpływem środka odurzającego podlega karze ograniczenia uprawnień wynikających z licencji 
na czas określony w §19 ustęp 1.  

§ 31 

1.Zawodnik, który podczas Zawodów narusza Regulamin Rywalizacji i wobec którego 
zastosowano ponowny dyskwalifikację, w odstępie nie dłuższym niż sześć miesięcy, podlega 
karze ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na czas określony w §19 ustęp 1.  

§ 32 

1. Zawodnik, który bez usprawiedliwionej przyczyny odmawia startu jako reprezentant kadry 
narodowej podlega karze ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na czas określony  
w §19 ustęp 1.  

2. Tej samej karze podlega, kto nakłania Zawodnika do odmowy startu jako reprezentant kadry 
narodowej. 

§ 33 

1.Zawodnik, który występuje w Zawodach nie będąc do tego uprawnionym podlega karze 
ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na czas określony w §19 ustęp 1.  

2.Tej samej karze podlega, kto podaje numer ID innym osobom do rejestracji na Zawody 
(rejestrowanie par przez osoby nieupoważnione). 

§ 34 

Klub, który wystawia do udziału w Zawodach osobę nieuprawnioną lub Zawodnika 
zawieszonego w prawach podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.000,00 złotych.  

§ 35 

Sędzia, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawia się na Zawodach, podlega karze 
ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na czas określony w §19 ustęp 1.  

§ 36 

Sędzia, który bez usprawiedliwionej przyczyny spóźnia się na Zawody, podlega karze 
ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na okres do 2 miesięcy. 

 

§ 37 
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Kto narusza Kodeks Etyki, w zakresie nieokreślonym w niniejszym Rozdziale, podlega karze 
upomnienia albo nagany albo ograniczenia uprawnień wynikających z licencji na okres nie 
krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia. 

§ 38 

W przypadku innego przewinienia dyscyplinarnego nie określonego w paragrafach niniejszego 
Rozdziału, Organ dyscyplinarny nakłada karę dyscyplinarną, z katalogu kar określonego w §16 
ustęp 1. 

 

DZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE STOSOWANIA POSTANOWIEŃ 
REGULAMINU 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

ODDZIAŁ I. ZASADY POSTĘPOWANIA 

 

§ 39 

Postanowienia niniejszego Działu określają postępowanie w sprawach dotyczących popełnienia 
przewinień dyscyplinarnych.  

§ 40 

1. Postępowanie nie jest publiczne. Akta spraw Organ dyscyplinarny udostępnić może 
wyłącznie Stronom. 

2. Członkowie Organu Dyscyplinarnego biorący udział w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu sprawy 
zobowiązani są do zachowania całkowitej tajemnicy o przebiegu postępowania oraz o wszelkich 
okolicznościach sprawy, o których dowiedzieli się w związku z postępowaniem. 

3. Wyjątki od powyższych zasad mogą wynikać z Regulaminu lub Właściwych Przepisów. 

§ 41 

Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Stronom przysługuje zaskarżenie 
ostatecznych decyzji dyscyplinarnych do Trybunału Arbitrażowego. 

 

§ 42 
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Językiem postępowania jest język polski. Wszelkie pisma i dokumenty w językach obcych 
powinny być załączane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

ROZDZIAŁ II. POSTĘPOWANIE 

ODDZIAŁ I. STRONA 
§ 43 

1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i pokrzywdzony. 

2. Obwinionym jest osoba lub podmiot, co do którego wniesiono wniosek o ukaranie.  

3. Pokrzywdzonym jest osoba lub podmiot, której interes prawnie chroniony został 
bezpośrednio naruszony postępowaniem obwinionego.  

§ 44 

1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych Stron ocenia się według przepisów 
prawa cywilnego. 

2. Strona będąca osobą fizyczną, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych działa 
przez przedstawicieli ustawowych. 

3. Strona nie będąca osobą fizyczną działa przez swoje organy.  

 

ODDZIAŁ II. DORĘCZENIA 

 
§ 45 

1. Pisma doręcza się Stronom za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego lub 
pocztę elektroniczną. Strona zobligowana jest wskazać Organowi dyscyplinarnemu adres 
korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej. 

2. Jeżeli pismo w toczącym się postępowaniu zostało przez Stronę nadane pocztą, Strona 
zobowiązana jest zawiadomić pocztą elektroniczną Organ dyscyplinarny o nadaniu pisma.  

3. Strona, która nie dochowała obowiązku, o którym mowa w ustępie 2, ponosi ryzyko 
rozpoznania sprawy przed nadejściem pisma. 

  

§ 46 
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1. Doręczenie pisma wysłanego pocztą uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 
okresu 14 dni, licząc od dnia dokonania pierwszej awizacji przesyłki. 

2. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub dostarczonego  
w inny sposób, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez 
adresata. Pismo wraz z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy włącza się do akt 
sprawy. 

ODDZIAŁ III. WEZWANIA 
§ 47 

Organ dyscyplinarny może wzywać Strony lub inne podmioty do złożenia wyjaśnień, jeżeli 
uzna, że jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania określonych czynności.  

§ 48 

1. Organ dyscyplinarny wzywając podmiot powinien wskazać: 

a) nazwę i adres Organu dyscyplinarnego, 

b) imię i nazwisko (nazwę) wzywanego podmiotu, 

c) określenie sprawy, charakteru oraz celu wezwania, 

d) termin, do którego żądanie powinno być spełnione. 

 

ODDZIAŁ IV. TERMINY 
§ 49 

1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego 
terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego  
z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 

2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który 
nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który 
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było 
w ostatnim dniu tego miesiąca. 
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4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu 
uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Soboty są dniami ustawowo wolnymi od pracy 
w rozumieniu Regulaminu. 

5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo u operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830). 

§ 50 

1. Organ dyscyplinarny uwzględni czynność dokonaną przez Stronę po terminie, jeżeli wykaże 
ona, że uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych. 

2. Organ dyscyplinarny nie uwzględni jednak czynności dokonanej po upływie 7 dni od dnia 
ustania przyczyny uniemożliwiającej dochowanie terminu. 

3. W przypadku, kiedy czynność o której mowa w ustępie 1, dokonywana jest po wydaniu 
orzeczenia dyscyplinarnego, które podlega wykonaniu, Organ dyscyplinarny może z urzędu lub 
na żądanie strony wstrzymać wykonanie tego orzeczenia dyscyplinarnego. 

 

ODDZIAŁ V. PISMA 
§ 51 

1. Pismo powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, treść 
żądania lub oświadczenia oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w Regulaminie  
i Właściwych Przepisach. 

2. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego składany przez osobę fizyczną oraz 
wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego składany przez osobę prawną stanowią 
załączniki do niniejszego Regulaminu. 

3. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego składane są do biura Zarządu 
Wojewódzkiego Związku lub Zarządu Ogólnopolskiego Związku sportowego, w przypadku 
braku  Związku Wojewódzkiego w I instancji. 

4. Pisma składane są do biura Zarządu PZST w II instancji 

5. Warunkiem przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest uiszczenie 
opłaty w wysokości: 

a) 100,00 zł od osoby fizycznej 
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b) 300,00 zł od osoby prawnej 

6. Opłaty wskazane w ustępie 5 powyżej wpłaca się na konto właściwego Związku 
Wojewódzkiego lub na konto wskazane przez właściwy Ogólnopolski Związek sportowy – 
w przypadku braku Związku Wojewódzkiego. 

§ 52 

Jeżeli pismo nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, właściwy organ wzywa 
wnoszącego do usunięcia braków w terminie trzech dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych 
braków spowoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania. 

 

ODDZIAŁ VI. DOWODY I POSTĘPOWANIE DOWODOWE 
 

§ 53 

1. Przedmiotem dowodu mogą być okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 
sprawy. 

2. Dowodami, co do okoliczności, o których mowa w ustępie 1, może być wszystko co nie jest 
sprzeczne z prawem, a może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności 
dokumenty, zdjęcia, zapisy na nośnikach pamięci, zeznania świadków, opinie ekspertów, 
wyjaśnienia stron oraz oględziny. 

§ 54 

1. Organ dyscyplinarny ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, 
na podstawie wszechstronnego rozważenia zgromadzonego materiału. 

2. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu organowi orzekającemu nie wymagają 
dowodu. 

§ 55 

Strona powołująca się na dowód ze świadków zobowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, 
które mają być stwierdzone zeznaniami oraz wskazać świadków tak, aby zwrócenie się do nich 
było możliwe. 
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§ 56 

Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, Organ dyscyplinarny może zwrócić się do 
eksperta o wydanie opinii ekspertów. 

§ 57 

Za osobę prawną wyjaśnienia składają osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do jej 
reprezentacji. Organ dyscyplinarny decyduje, czy przesłuchać wszystkie osoby, czy tylko 
niektóre z nich. 

 

ODDZIAŁ VII. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO 
 

§ 58 

1. Sądy Dyscyplinarne wojewódzkich związków albo Odrębne Sądy Dyscyplinarne wszczynają 
postępowanie dyscyplinarne na żądanie strony lub z urzędu. 

2. O wszczęciu, odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania dyscyplinarnego Sądy 
Dyscyplinarne wojewódzkich związków albo Odrębne Sądy Dyscyplinarne zawiadamiają 
wszystkie podmioty będące Stronami w sprawie. 

3. Jeżeli zebrany w sprawie w toku postępowania dyscyplinarnego materiał dostatecznie 
uzasadnia popełnienie przewinienia dyscyplinarnego Sądy Dyscyplinarne wojewódzkich 
związków albo Odrębne Sądy Dyscyplinarne wydają orzeczenie dyscyplinarne. 

4. Sądy Dyscyplinarne wojewódzkich związków albo Odrębne Sądy Dyscyplinarne przesyłają 
orzeczenie dyscyplinarne do obwinionego oraz pokrzywdzonego.  

§ 59 

Sądy Dyscyplinarne wojewódzkich związków albo Odrębne Sądy Dyscyplinarne mogą 
prowadzić jedno postępowanie dyscyplinarne również w stosunku do sprawców 
odpowiadających na podstawie rożnych przepisów Regulaminu, jeżeli faktyczną podstawą 
odpowiedzialności jest jedno zdarzenie. 
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ODDZIAŁ VIII. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA 
 

§ 60 

1. Organ dyscyplinarny zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia 
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd. 

2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, Organ dyscyplinarny 
podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

§ 61 

Organ dyscyplinarny zawiadamia strony o zawieszeniu postępowania. 

§ 62 

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Regulaminie. 

ODDZIAŁ IX. ORGANY ORZEKAJĄCE 
 

§ 63 

1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi w sprawach dyscyplinarnych w I instancji są Sądy 
Dyscyplinarne wojewódzkich związków albo Odrębne Sądy Dyscyplinarne. 

2. Organem orzekającym II instancji właściwym w sprawach odwołań od decyzji 
dyscyplinarnych organów dyscyplinarnych I instancji jest Sąd Odwoławczy PZST. 

 

§ 64 

1. Sądy Dyscyplinarne wojewódzkich związków działają na obszarze funkcjonującego Związku 
Wojewódzkiego zrzeszającego Kluby z dyscyplin tańca sportowego. 

2. W przypadku braku Związku Wojewódzkiego, o którym mowa w ustępie 1, sprawa jest 
kierowana przez Sąd Odwoławczy do rozpatrzenia przez inny, najbliższy terytorialnie Sąd 
Dyscyplinarny wojewódzkiego Związku. 

3. Dla innych form oraz Breakingu, które nie są zrzeszone w Związku Wojewódzkim tworzy 
się Odrębne Sądy Dyscyplinarne, obejmujące swoim obszarem działalność związków tych 
dyscyplin (Ogólnopolskiego związku sportowego).  
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4. W sprawach dotyczących Władz Związku, Sądem I instancji właściwym do rozpoznania 
sprawy jest Sąd Dyscyplinarny wojewódzkich związków, w którego skład wchodzą 
przedstawiciele wszystkich Sądów Dyscyplinarnych wojewódzkich związków, po jednym 
członku wskazanym przez każdy z powyższych sądów (specjalny Sąd Dyscyplinarny 
wojewódzkich związków). 

5. Członków Sądów Dyscyplinarnych wojewódzkich związków wybiera Walne Zgromadzenie 
Delegatów związku wojewódzkiego na którego obszarze działania będzie funkcjonował Sąd 
Dyscyplinarny, spośród zgłoszonych kandydatów w liczbie co najmniej 5 kandydatów. 

6. Dla innych form tańca oraz Breakingu, które nie są zrzeszone w Związku Wojewódzkim, 
członków Odrębnych Sądów Dyscyplinarnych wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów 
danego Ogólnopolskiego związku sportowego. 

7. Członkowie Sądów Dyscyplinarnych wojewódzkich związków oraz Odrębnych Sądów 
Dyscyplinarnych wybierani są na 4 letnią kadencję. 

8. Kadencja Sądów Dyscyplinarnych wojewódzkich związków kończy się wraz z zakończeniem 
kadencji Zarządu Związków Wojewódzkich. 

9. Kadencja Odrębnych Sądów Dyscyplinarnych kończy się wraz z zakończeniem kadencji 
Zarządu właściwego Ogólnopolskiego związku sportowego. 

10. Sąd Dyscyplinarny wojewódzkiego związku oraz Odrębnego Sądu Dyscyplinarnego składają 
się z od 3 do 5 członków. 

§ 65 
1. Sądem I instancji właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Dyscyplinarny 

wojewódzkiego związku, na którego obszarze zarejestrowany jest podmiot, którego sprawa 
dotyczy lub właściwy dla danej dyscypliny Odrębny Sąd Dyscyplinarny. 

2. W sprawach, w których nie jest możliwe wskazanie podmiotu, którego sprawa dotyczy, 
Sądem I instancji właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Dyscyplinarny 
wojewódzkiego związku, na którego obszarze działania popełniono czyn uzasadniający 
odpowiedzialność dyscyplinarną. 

§ 66 
 

1. Sąd Odwoławczy składa się z trzech Pionów od 5 do 7 członków w Pionie: 

1) sportowego tańca towarzyskiego 



 23 

2) innych form tańca  
3) Breakingu 

 
2. Członków Sądu Odwoławczego, w tym Przewodniczącego wybiera sprawozdawczo 

-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZST na 4 letnią kadencję spośród 
zgłoszonych co najmniej 7 kandydatów. 

3. Kadencja Sądu Odwoławczego kończy się wraz z zakończeniem kadencji Zarządu PZST. 

4. Na czele każdego z Pionów zasiada Zastępca Przewodniczącego, którego wybierają 
spośród siebie członkowie danego Pionu Sądu Odwoławczego. 

 
§ 67 

1. Członkowie organów dyscyplinarnych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, mieć 
wiedzę i doświadczenie w zakresie regulacji sportu tanecznego oraz wykazywać 
nienaganną postawę etyczną. 

2. Członkowie organów dyscyplinarnych powinni angażować się aktywnie w działalność 
dyscyplinarną. 

3. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji członka organu dyscyplinarnego, w przypadku 
gdy skład organu dyscyplinarnego zmniejszy się o minimalną ilość osób organu 
dyscyplinarnego, następuje włączenie do składu organu dyscyplinarnego kolejnej osoby z 
listy kandydatów. 

4. W przypadku jednakowej liczby głosów kolejnego kandydata z listy, wyboru członka do 
składu organu dyscyplinarnego dokonuje przewodniczący właściwego organu 
dyscyplinarnego.  

§ 68 

1. Osoba podlega wyłączeniu od rozpatrywania i rozstrzygania w składzie organu 
orzekającego, następujących spraw: 

a) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku faktycznym lub 
prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa lub obowiązki, 

b) swojego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 

c) osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

d) w której była świadkiem albo była lub jest przedstawicielem jednej ze stron lub w której 
przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w lit. b) i c), 
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e) z powodu której wszczęto przeciw niej dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne 
lub karne, 

f) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niej w stosunku nadrzędności 
służbowej, 

g) w przypadku konfliktu interesów. 

2. Powody wyłączenia od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Ponadto osoba - z urzędu lub na wniosek strony - podlega wyłączeniu od udziału  
w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych 
w ustępie 1, które mogą wywołać wątpliwości co do jej bezstronności. 

 

ODDZIAŁ X. ORZECZENIA DYSCYPLINARNE 
 

§ 69 

1. Organ dyscyplinarny rozstrzyga sprawę przez wydanie orzeczenia dyscyplinarnego. 
2. Organy dyscyplinarne są obowiązane do podejmowania działań określonych w Regulaminie 

kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania.  

3. Orzeczenia dyscyplinarne rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo  
w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. 

4. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, Organ 
dyscyplinarny wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania. 

§ 70 

1. Orzeczenie dyscyplinarne powinno zawierać: oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, 
datę wydania, oznaczenie stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, 
pouczenie, czy i w jakim trybie może zostać zaskarżona, podpisy, z podaniem imienia  
i nazwiska, osób działających w imieniu organu, który orzeczenie dyscyplinarne wydał. 

2. Uzasadnienie powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które Organ 
dyscyplinarny uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, wyjaśnienie podstawy 
orzeczenia dyscyplinarnego, z przytoczeniem przepisów Regulaminu. 
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3. Organ dyscyplinarny, który orzeczenie dyscyplinarne wydał, związany jest orzeczeniem 
dyscyplinarnym od chwili jego doręczenia lub ogłoszenia. 

§ 71 

1. Organ dyscyplinarny, który wydał orzeczenie dyscyplinarne, może z urzędu lub na żądanie 
strony prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki w wydanych przez 
siebie orzeczeniach dyscyplinarnych. 

2. Ponadto Organ dyscyplinarny, który wydał orzeczenie dyscyplinarne, może wyjaśnić na 
żądanie strony wątpliwości co do treści tego orzeczenia. 

3. Termin do zaskarżenia orzeczenia dyscyplinarnego w zakresie, w jakim zostało sprostowane 
lub zostały wyjaśnione wątpliwości co do jego treści, biegnie od dnia doręczenia lub ogłoszenia 
sprostowania lub wyjaśnienia. 

 

ODDZIAŁ XI. TERMINY ROZSTRZYGANIA SPRAW 
 

§ 72 

1. Wydanie orzeczenia dyscyplinarnego przez Organ dyscyplinarny powinno nastąpić 
niezwłocznie, nie później jednak niż w I instancji - w ciągu czterech tygodni od dnia otrzymania 
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub w II instancji – w ciągu trzech tygodni 
od dnia otrzymania odwołania przez Sąd Odwoławczy.  

2. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, ze względu na budzący 
wątpliwości stan faktyczny, wydanie orzeczenia dyscyplinarnego powinno nastąpić nie później 
niż w ciągu sześciu tygodni, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, zaś 
w postępowaniu odwoławczym - w ciągu czterech tygodni od dnia otrzymania odwołania przez 
Sąd Odwoławczy.  

3. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w Regulaminie 
lub Właściwych Przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z innych przyczyn 
niezależnych od Organu orzekającego, przed którym toczy się postępowanie. 
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§ 73 

1. Terminy wskazane w § 72 są terminami instrukcyjnymi - rozstrzygnięcia wydane po ich 
upływie są wiążące. Jednakże Organ dyscyplinarny obowiązany jest, w każdym przypadku 
niedochowania terminu rozstrzygnięcia sprawy, poinformować o tym Strony wskazując 
jednocześnie przyczynę takiego stanu rzeczy oraz przewidywaną datę rozstrzygnięcia.  

2. Strona postępowania, w przypadku niedochowania przez Organ dyscyplinarny terminów 
wskazanych w § 72, może po bezskutecznym wezwaniu do wydania rozstrzygnięcia, zwrócić 
się o rozstrzygnięcie bezpośrednio do Sądu Odwoławczego. Sąd Odwoławczy może w takiej 
sytuacji rozstrzygnąć sprawę merytorycznie. Merytoryczne rozstrzygnięcie wydane przez Sąd 
Odwoławczy tym trybie jest orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji. 

 

ODDZIAŁ XII. ZASKARŻANIE ORZECZEŃ DYSCYPLINARNYCH 
§ 74 

1. Środkiem zaskarżenia orzeczenia dyscyplinarnego jest odwołanie.  

2. Od orzeczenia organu orzekającego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, stronie 
przysługuje odwołanie do organu orzekającego II instancji.  

3. Środki zaskarżenia wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia 
dyscyplinarnego stronie. 

4. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia środka zaskarżenia. 

5. Organ dyscyplinarny II instancji nie może ukarać obwinionego, który został uniewinniony 
przez Organ dyscyplinarny w I instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono 
postępowanie.  

§ 75 

1. Środek zaskarżenia powinien określać żądanie uchylenia lub zmiany orzeczenia 
dyscyplinarnego w całości lub części oraz wskazywać oparcie takiego żądania, w szczególności 
poprzez wskazanie naruszenia Regulaminu lub Właściwych Przepisów lub zasad słuszności. 

2. Rozpatrzenie środka zaskarżenia uzależnione jest od wpłacenia przez Stronę na rachunek 
PZST opłaty w wysokości 150,00 zł od osoby fizycznej lub 350,00 zł od osoby prawnej. 
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§ 76 

1. Odwołanie od orzeczenia organu orzekającego I instancji wnosi się bezpośrednio do Sądu 
Odwoławczego. 

2. Adres i dane kontaktowe Sądu Odwoławczego wskazane są w orzeczeniu organu 
dyscyplinarnego I instancji oraz na Stronie internetowej PZST. 

§ 77 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania orzeczenia dyscyplinarnego. Jednak zarówno 
Organ dyscyplinarny I instancji jak i Organ dyscyplinarny II instancji mogą w uzasadnionych 
przypadkach wstrzymać wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego, w szczególności wtedy, kiedy 
wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego spowodować może szkodę lub inne skutki niemożliwe 
do odwrócenia w przypadku uwzględnienia odwołania.  

 

ODDZIAŁ XIII. WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA 
 

§ 78 

W sprawie zakończonej ostatecznym orzeczeniem można wznowić postępowanie, jeżeli: 

a) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały 
się fałszywe, 

b) orzeczenie dyscyplinarne wydane zostało w wyniku przestępstwa, 

c) w wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego brała udział osoba podlegająca wyłączeniu, 

d) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące 
w dniu wydania orzeczenia dyscyplinarnego, nieznane Organowi orzekającemu, który wydawał 
orzeczenie,  

e) orzeczenie zostało wydane w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało 
następnie uchylone lub zmienione. 
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§ 79 

Nie uchyla się orzeczenia dyscyplinarnego w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia 
postępowania mogłaby zapaść wyłącznie orzeczenie odpowiadające w swej istocie orzeczeniu 
dotychczasowemu. 

§ 80 

1. Właściwy do prowadzenia wznowionego postępowania jest Organ dyscyplinarny, który 
wydał orzeczenie w ostatniej instancji.  

2. Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia, w którym 
Strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. 

§ 81 

1. O wznowieniu postępowania powiadamia się Strony. 

2. Wznowione postępowanie prowadzi się co do przyczyn wznowienia oraz co do 
rozstrzygnięcia istoty sprawy. 

3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji. 

§ 82 

1. Organ dyscyplinarny po przeprowadzeniu wznowionego postępowania wydaje orzeczenie, 
w którym: 

a) odmawia uchylenia orzeczenia dotychczasowego, gdy nie stwierdzi podstaw do jego 
uchylenia; 

b) uchyla orzeczenie dotychczasowe, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jego uchylenia  
i wydaje nowe orzeczenie rozstrzygające o istocie sprawy. 

2. W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić orzeczenia 
dyscyplinarnego na skutek okoliczności, o których mowa w § 79 Regulaminu, Organ 
dyscyplinarny ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia dyscyplinarnego 
z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie uchylił orzeczenia 
dyscyplinarnego. 
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§ 83 

Na żądanie strony lub z urzędu wstrzymuje się wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego, jeżeli 
okoliczności sprawy wskazują na wysokie prawdopodobieństwo uchylenia orzeczenia 
dyscyplinarnego w wyniku wznowienia postępowania. 

 

ODDZIAŁ XIV. STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI, UCHYLENIE I ZMIANA  
ORZECZEŃ DYSCYPLINARNYCH 

 

§ 84 

1. Organ dyscyplinarny stwierdza nieważność orzeczenia dyscyplinarnego, które: 

a) wydane zostało z rażącym naruszeniem postanowień Regulaminu lub Właściwych 
Przepisów, 

b) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej innym ostatecznym orzeczeniem 
dyscyplinarny, 

c) zostało skierowane do osoby nie będącej Stroną w sprawie, 

d) było niewykonalne w dniu jego wydania i jego niewykonalność ma charakter trwały, 

e) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa, 

2. Nie stwierdza się nieważności orzeczenia dyscyplinarnego gdy orzeczenie wywołało 
nieodwracalne skutki prawne. 

3. Właściwy do stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego jest Organ dyscyplinarny, 
który wydał orzeczenie w ostatniej instancji. 

4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego wszczyna się 
na żądanie strony lub z urzędu. 

5. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia 
dyscyplinarnego następuje w drodze decyzji. 
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§ 85 

1. Rozstrzygnięcie w sprawie nieważności orzeczenia dyscyplinarnego następuje w drodze 
decyzji. 

2. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności orzeczenia na skutek okoliczności, o których mowa 
w § 84 ustęp 2 Regulaminu, stwierdza się jedynie, że zaskarżone orzeczenie wydane zostało  
z naruszeniem prawa oraz wskazuje okoliczności, z powodu których nie stwierdzono 
nieważności orzeczenia dyscyplinarnego. 

§ 86 

Na żądanie strony lub z urzędu wstrzymuje się wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego, jeżeli 
zachodzi wysokie prawdopodobieństwo stwierdzenia jego nieważności ze względu na jedną z 
wad wymienionych w § 84 ustęp 1 Regulaminu. 

§ 87 

1. W wyjątkowych przypadkach Organy dyscyplinarne każde ostateczne orzeczenie 
dyscyplinarne, mogą uchylić lub zmienić z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli przemawia za 
tym uzasadniony interes Strony i nie sprzeciwia się temu interes innych stron lub też, gdy jest 
to niezbędne ze względu na dobro sportu tanecznego, jak również w innych przypadkach, o 
ile wynika to ze szczególnych postanowień Regulaminu lub Właściwych Przepisów. 

2. Orzeczenia o uchyleniu lub zmianie ostatecznego orzeczenia dyscyplinarnego wydane przez 
Organ dyscyplinarny I instancji w trybie ustępu 1 podlegają zaskarżeniu na zasadach ogólnych. 

 

ROZDZIAŁ III. OPŁATY I KOSZTY POSTĘPOWANIA 
§ 88 

1. Jeżeli obwiniony lub pokrzywdzony nie wpłacił opłaty, która zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu powinna być uiszczone z góry, Organ dyscyplinarny wyznaczy termin do jej 
wniesienia. Termin ten nie może być dłuższy niż czternaście dni. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, pismo nie otrzymuje 
dalszego biegu lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. 
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DZIAŁ V. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
§ 89 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Sądowi Odwoławczemu. 

2. W razie wątpliwości, czy w danym przypadku zastosowanie znajdują postanowienia 
Regulaminu czy też innych przepisów, ich wiążące rozstrzyganie należeć będzie do Organu 
dyscyplinarnego, przy czym w zakresie nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu Postępowania Karnego. 

3. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez 
Walne Zgromadzenie Delegatów PZST. 

§ 90 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
Delegatów. 

 

 


