Polski Związek Tenisowy | Polish Tennis Association
Kolegium Sędziów | Officiating Committee
Stadion Narodowy
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03 – 901 Warszawa
www.sedziowiepzt.pl | sedziowie@sedziowiepzt.pl

Regulamin
Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Kolegium Sędziów PZT
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa tryb pracy Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Kolegium Sędziów
PZT, zwanej dalej „Komisją”.
2. Regulamin Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Kolegium Sędziów PZT nazywany dalej
„Regulaminem” stosuje się do sędziów Polskiego Związku Tenisowego.
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do postępowań dyscyplinarnych
w sprawach sędziów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Tenisowego.
§2
1. W skład Komisji wchodzi 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Sędziów PZT.
2. Kadencja Komisji trwa 2 lata. W wypadku rezygnacji lub wykluczenia członka
Komisji, Prezydium Kolegium Sędziów Nazywane dalej „Prezydium” uzupełnia
skład Komisji w drodze kooptacji. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia więcej
niż jednego członka Komisji, Prezydium zwołuje Walne Zgromadzenie Sędziów PZT
celem przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Sekretarza bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków
Komisji.
4. Przewodniczący organizuje prace Komisji, przewodniczy jej zebraniom lub
upoważnia jednego z członków Komisji do przewodniczenia w posiedzeniu.
5. Sekretarz Komisji wypełnia obowiązki zgodnie z regulaminem Komisji.
§3
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza Komisji lub osobę
upoważnioną. Protokół jest zatwierdzany na następnym posiedzeniu Komisji.
2. Protokoły z posiedzeń Komisji po ich zatwierdzeniu są niezwłocznie przekazywane
Prezydium.
II. Kary Dyscyplinarne
§4

W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane następujące kary:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

upomnienia,
nagany,
pozbawienia licencji,
wykluczenia z władz Kolegium Sędziów,
zakazu pełnienia funkcji,
podania orzeczenia do publicznej wiadomości (kara dodatkowa).
§5

Komisja prowadzi postępowanie i orzeka kary w przypadku naruszenia przez sędziego:
1. obowiązków sędziów PZT lub procedur sędziowskich określonych w Procedurach
i Obowiązkach Sędziów PZT, regulaminach lub uchwałach PZT,
2. Kodeksu Sędziego PZT,
3. obowiązków, procedur, regulaminów lub kodeksu sędziego Międzynarodowej
Federacji Tenisowej (ITF).
§6
W wypadku stwierdzenia przez Komisję dopuszczenia się przez sędziego PZT
z uprawnieniami międzynarodowymi czynów rażąco naruszających obowiązki, procedury lub
kodeks sędziego Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF), Komisja może wnioskować do
Prezydium o zwrócenie się do ITF w sprawie zawieszenia, ograniczenia lub pozbawienia
uprawnień sędziego międzynarodowego.

III. Postępowanie Dyscyplinarne
§7
Komisja wszczyna postępowanie dyscyplinarne z własnej inicjatywy, na wniosek
któregokolwiek z jej członków, na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów PZT, Działu
Wyszkolenia PZT lub na wniosek Komisji Dyscyplinarnej PZT.

§8
1. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji najpóźniej w terminie 14 dni od daty
wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania.
2. Komisja orzeka, w co najmniej dwuosobowym składzie.
3. Komisja wydaje orzeczenie po wysłuchaniu osoby obwinionej i ustaleniu okoliczności
zdarzenia.
4. Na wniosek obwinionego Komisja może udzielić obwinionemu terminu nie dłuższego
niż 14 dni na złożenie pisemnych wyjaśnień.
5. Komisja ma prawo zawiesić obwinionego w prawach sędziego, do czasu wydania
orzeczenia.
6. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów w terminie 30 dni od daty wszczęcia
postępowania.
7. W uzasadnionych przypadkach Komisja, w uzgodnieniu z Prezydium, ma prawo
przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku, nie więcej niż o 30 dni. O przedłużeniu
terminu rozpatrzenia wniosku Komisja ma obowiązek powiadomić wnioskodawcę
i obwinionego.

8. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
9. Sekretarz Komisji przekazuje orzeczenie wraz z uzasadnieniem, Prezydium Kolegium
Sędziów, wnioskującemu, zarządowi PZT oraz osobie obwinionej w terminie 7 dni
od wydania orzeczenia.
§9
1. W postępowaniach dyscyplinarnych obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Od orzeczeń wydanych przez Komisję przysługuje obwinionemu oraz podmiotowi
wnioskującemu o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, prawo wniesienia
odwołania do Zarządu Polskiego Związku Tenisowego.
3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji, w terminie 14 dni od daty doręczenia
orzeczenia dyscyplinarnego wraz z uzasadnieniem.
4. Komisja w terminie 7 dni od wniesienia odwołania przekazuje akta sprawy
Prezydium. Na podstawie przekazanych materiałów Prezydium wydaje opinię, którą
wraz z aktami sprawy przekazuje Zarządowi Polskiego Związku Tenisowego
w terminie 14 dni od daty otrzymania akt sprawy.
5. Prezydium stwierdzając naruszenie sposobu przeprowadzenia postępowania przed
Komisją lub uznając słuszny interes strony wnoszącej odwołanie może uchylić
orzeczenie Komisji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez Komisję.
Prezydium może skorzystać z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzedzającym tylko
raz w danej sprawie.
6. Sposób prowadzenia postępowania odwoławczego określa Regulamin Dyscyplinarny
Polskiego Związku Tenisowego.
7. Zarząd PZT jako organ dyscyplinarny II instancji może:
a. utrzymać w mocy orzeczenie Komisji,
b. zmienić orzeczenie Komisji,
c. uchylić orzeczenie Komisji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania
przez Komisję.
8. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu, Prezydium pozostawia bez biegu.
Decyzja Prezydium w tym przedmiocie wymaga uzasadnienia. Od decyzji Prezydium
o pozostawieniu odwołania bez biegu obwinionemu przysługuje odwołanie do
Zarządu Polskiego Związku Tenisowego.
9. Orzeczenie Komisji, od którego nie wniesiono odwołania, jak również orzeczenie II
instancji są ostateczne.
§ 10
Orzeczenia Komisji powinny zawierać:
skład zespołu orzekającego,
datę i miejsce wydania orzeczenia,
imię i nazwisko sędziego, którego sprawa dotyczyła,
rozstrzygnięcie,
uzasadnienie zawierające określenie zarzucanego czynu, wskazanie podstawy
faktycznej wydania rozstrzygnięcia oraz wskazanie naruszonego przepisu regulaminu
lub uchwał PZT,
6. pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.
1.
2.
3.
4.
5.

IV. Wyróżnienia
§ 11

1. W sprawach wyróżnień Komisja podejmuje działanie z własnej inicjatywy,
na wniosek któregokolwiek z jej członków, na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów
lub na wniosek Zarządu PZT.
2. Wnioski o wyróżnienia Przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu
komisji.
§ 12
Do uprawnień Komisji należy:
1. opiniowanie wniosków o wyróżnienia.
2. występowanie do Prezydium o nadanie tytułu „Zasłużony Sędzia PZT”.
3. wnioskowanie o wystąpienie przez Prezydium do Zarządu PZT o statutowe
nagradzanie i wyróżnianie sędziów przez Polski Związek Tenisowy.
4. wnioskowanie o wystąpienie przez Prezydium do Zarządu PZT o wystąpienie, dla
szczególnie zasłużonych i wybitnych sędziów, o nadanie odznaczeń państwowych,
resortowych i innych.
§ 13
W sprawach wyróżnień:
1.
2.
3.
4.

Komisja podejmuje decyzję w co najmniej dwuosobowym składzie.
decyzje i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji,
Sekretarz Komisji przekazuje decyzje, o którym mowa w ust. 2, Prezydium
i wnioskującemu.
V. Wyłączenia ze składu orzekającego

§ 14
Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu ze składu orzekającego, gdy:
1. są stroną w sprawie,
2. osoby z nimi spokrewnione są stroną w sprawie,
3. występują inne okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do ich
bezstronności.
VI. Postanowienia Końcowe
§ 15
Komisja przygotowuje sprawozdanie ze swojej działalności na każde Walne Zgromadzenie
Kolegium Sędziów PZT.

§ 16
1. Regulamin został uchwalony podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Związku
Tenisowego w dniu 28 stycznia 2014 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Z chwilą uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Komisji
Wyróżnień i Dyscypliny Kolegium Sędziów PZT zatwierdzony przez Zarząd
Polskiego Związku Tenisowego w dniu 28 kwietnia 2011 roku.
3. Postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu toczyć
się będą według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie poczynając od daty
jego uchwalenia.

