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§1 
Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego 

1. Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego powoływana jest uchwałą Zarządu Federacji 
Tańca Sportowego.  

2. Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego została powołana do rozpoznawania spraw 
członków, członków władz i członków komisji, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów  
i działaczy obwinionych o naruszenie norm etycznych lub o nieprzestrzeganie statutu, przepisów 
(regulaminów) i uchwał władz Federacji Tańca Sportowego oraz do nakładania kar 
dyscyplinarnych na wymienionych. (Rozdział IV, §32 i §34 Statutu Federacji Tańca Sportowego). 

3. Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego składa się ̨z 5 osób powołanych przez Zarząd 
Federacji Tańca Sportowego, w tym: Przewodniczącego – powołanego spośród członków Zarządu 
Federacji Tańca Sportowego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 2 członków. 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który może powoływać ́ składy orzekające złożone  
z 3 członków komisji.  

5. W przypadku rezygnacji członka składu orzekającego przed wszczęciem postepowania należy 
przedłużyć czas na wszczęcie postępowania do momentu znalezienia nowego członka, jednak nie 
dłużej niż 14 dni. 

6. W przypadku rezygnacji członka składu orzekającego w trakcie postępowania.  Postępowanie jest 
zawieszone do czasu znalezienia nowego członka i zapoznania go z dotychczasową procedurą 
rozpatrywania wniosku, jednak nie dłużej niż 21 dni.  
Wszystkie dotychczas podjęte decyzje są obowiązujące.  
W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu orzekającego o nowego członka. 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej kieruje wniosek do właściwego zarządu (Federacji, 
Związku wojewódzkiego) z prośbą o wskazanie nowego członka składu orzekającego w terminie 
do 14 dni. 

7. Przewodniczącym składu orzekającego może zostać ́ Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 
Komisji Dyscyplinarnej. W szczególnych przypadkach przewodniczącym składu orzekającego może 
zostać inny członek Komisji dyscyplinarnej po uprzednim zatwierdzeniu uchwałą przez Zarząd 
Federacji. 

8. Powołane przez Przewodniczącego składy kończą ̨pracę wydając orzeczenia.  

§2 
Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna 

1. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna jest powołana przez Zarząd Związku Wojewódzkiego i pracuje 
według Regulaminu Dyscyplinarnego Federacji Tańca Sportowego. Skład Wojewódzkiej Komisji 
Dyscyplinarnej podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Związku Wojewódzkiego. 

2. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego została powołana do 
rozpoznawania spraw członków, członków władz wojewódzkich, członków komisji wojewódzkich, 
zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy obwinionych o naruszenie norm etycznych lub  
o nieprzestrzeganie Statutu Federacji Tańca Sportowego i związku wojewódzkiego, przepisów 
(regulaminów) i uchwał władz Federacji Tańca Sportowego oraz do nakładania kar dyscyplinarnych 
na wymienionych. (Rozdział IV, §32 i §34).  

3. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna składa się ̨ z 3-5 osób powołanych przez Zarząd Związku 
Wojewódzkiego, w tym: Przewodniczącego – powołanego spośród członków Zarządu Związku 
Wojewódzkiego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i ewentualnie 2 członków. 

4. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna zobowiązana jest do określenia funkcji powołanych członków 
w trakcie pierwszego posiedzenia, które musi się odbyć w terminie maksymalnie 14 dni od 
pierwszego zebrania Zarządu Związku Wojewódzkiego.  

5. Przewodniczącym składu orzekającego może zostać ́ Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej. W szczególnych przypadkach przewodniczącym składu 
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orzekającego może zostać inny członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej po uprzednim 
zatwierdzeniu uchwałą przez Zarząd Związku Wojewódzkiego. 

§3 
Przebieg prac Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego  

i Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego 

1. Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego proceduje w systemie komunikacji 
elektronicznej lub w szczególnych przypadkach poprzez zwoływanie posiedzeń, również w formie 
elektronicznej, na wniosek przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka.  

2. Komisja wszczyna postepowanie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w formie papierowej 
według Załącznika nr 1 (do Regulaminu Dyscyplinarnego FTS) dostarczonego do Komisji 
Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego lub Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej.  

3. Procedura rozpatrywania w ramach Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego opiera się ̨
na wniosku i przedstawionych dokumentach dołączonych do wniosku, a także przedstawionych 
wyjaśnieniach wyłącznie pisemnie w formie papierowej.  

4. Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego wydaje orzeczenie z uzasadnieniem w ciągu  
7 dni od zakończenia procedowania.  

5. Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego swoje orzeczenia z uzasadnieniem głosuje 
jawnie między członkami składu orzekającego. W trybie głosowania dopuszcza się ̨tylko głosy ,,ZA’’ 
i ,,PRZECIW’’ bez możliwości wstrzymania się.̨  

6. Orzeczenie z uzasadnieniem zapada zwykłą większością ̨ głosów. W przypadku zdania odrębnego  
w stosunku do przygotowanego orzeczenia z uzasadnieniem wymaga się ̨uzasadnienia na piśmie. 
W sytuacji wyjątkowej dopuszcza się ̨procedowanie w postaci posiedzenia. O takim trybie decyduje 
Przewodniczący Komisji po uzgodnieniu z Zarządem Federacji Tańca Sportowego. 

7. W przypadku procedowania wniosku w postaci posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca 
Sportowego. Przewodniczący określa skład osobowy posiedzenia. W składzie powinni być ́
członkowie Komisji Dyscyplinarnej, strona wnioskująca, strona obwiniona i osoby zaproszone przez 
przewodniczącego Komisji. 

8. Jeżeli we wniosku występuje konflikt interesów Przewodniczącego Komisji, to jego funkcje 
przejmuje Wiceprzewodniczący. 

9. Członek organu dyscyplinarnego jest wyłączony ze sprawy, jeżeli istnieje okoliczność,́ która mogłaby 
wywołać ́ uzasadnioną wątpliwość ́ co do jego bezstronności w danej sprawie. Decyzję taką 
podejmuje Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej. 

10. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego:  

− przyjmuje wszystkie wnioski, oświadczenia, kompletuje dokumentację. Kieruje całym 
procesem w ramach postepowania dyscyplinarnego. Powołuje składy orzekające, wyznacza 
przewodniczącego składu i przekazuje kompetencję do prowadzenia sprawy  
i występowania o uzupełnienie dokumentacji lub wyjaśnień́ w formie pisemnej; 

− wszystkie próby nacisku na Członków Komisji Dyscyplinarnej będą ̨ traktowane jako 
przewinienie i rozpatrywane zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym na wniosek Członka 
Komisji Dyscyplinarnej względem, którego dopuszczono się ̨takiego naruszenia.  
 

11. Członkowie składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego od momentu 
rozpoczęcia procedowania wniosku nie mogą ̨ kontaktować ́ się ̨ ze stronami ani z osobami 
współpracującymi z nimi, za wyjątkiem Przewodniczącego lub osoby przez niego wyznaczonej,  
w celu poinformowania stron o rozpoczęciu procedowania wniosku oraz uzupełnienia 
dokumentacji.  

12. Członkowie organu dyscyplinarnego zobowiązani są ̨do zachowania tajemnicy postepowania.  
13. Orzeczenie z uzasadnieniem Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego wydaje na piśmie 

w formie skutecznego powiadomienia wnioskodawcy, strony, której dotyczył wniosek 
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postepowania oraz stosownych Organów (Zarząd Federacji Tańca Sportowego, Zarząd Związku 
wojewódzkiego, Administrator Bazy Danych Federacji Tańca Sportowego). 

14. Wydane orzeczenie z uzasadnieniem podlega natychmiastowej wykonalności (tego samego dnia) 
przez Administratora Centralnej Bazie Danych Federacji Tańca Sportowego. 

15. Wydanie orzeczenia z uzasadnieniem zamyka sprawę,̨ a dokumenty z nią ̨ związane przekazane 
winny być ́do archiwizacji do Biura Zarządu Federacji Tańca Sportowego. 

16. Od orzeczenia wydanego przez Komisję Dyscyplinarną Federacji Tańca Sportowego przysługuje 
odwołanie do Zarządu Federacji Tańca Sportowego na piśmie w formie papierowej w ciągu 14 dni 
kalendarzowych.  

§4 
Przepisy postepowania dyscyplinarnego 

Zarząd Federacji Tańca Sportowego przekazuje uprawnienie do nakładania kar do kompetencji Komisji 
Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego i Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca 
Sportowego będących organem wykonawczym (Uchwała Zarządu Federacji Tańca Sportowego nr 
14/2020 z dnia 09.02.2020).  

§5 

Komisja dyscyplinarna może:  
-  Wszcząć ́postepowanie dyscyplinarne.  
-  Odmówić ́wszczęcia postepowania dyscyplinarnego.  
-  Zawiesić postępowanie dyscyplinarne. 
-  Wznowić postępowanie dyscyplinarne. 
-  Umorzyć ́postępowanie dyscyplinarne.  
-  Wymierzyć ́karę dyscyplinarną.  
-  Zmienić ́wymierzoną karę  
-  Odstąpić ́od wymierzonej kary.  

 
§6 

Przepisy końcowe 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi FTS po zasięgnięciu opinii Komisji 
Dyscyplinarnej FTS.  

 

 
 


