
 

UCHWAŁA Nr 019/Z/2021 

ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

z dnia 10 listopada 2021 roku 

 

Mając na uwadze, iż w dniu 22 października 2021 roku zostały podjęte uchwały, w 

których Zarząd PZTS nie uwzględnił odwołania KS DEKORGLASS Działdowo od decyzji 

Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 11 października 2021 roku, w których to decyzjach 

Wydział Rozgrywek PZTS: 

1. zweryfikował wynik meczu w LOTTO Superlidze Mężczyzn nr 008 jako walkower 

dla drużyny KS DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki i nałożył na klub KS 

DEKORGLASS Działdowo (pkt 16.2.1.11 Regulaminu – udział w meczu ligowym 

zawodnika Jakuba Dyjasa bez wykupionej licencji zawodniczej) karę finansową w 

wysokości 1000 zł; 

2. zweryfikował wynik meczu w LOTTO Superlidze Mężczyzn nr 001 jako walkower 

dla drużyny MORLINY Ostróda i nałożył na klub KS DEKORGLASS Działdowo (pkt 

16.2.1.11 Regulaminu – udział w meczu ligowym zawodnika Jakuba Dyjasa bez 

wykupionej licencji zawodniczej) karę w wysokości 1000 zł; 

3. zweryfikował wynik meczu w LOTTO Superlidze Mężczyzn nr 016 jako walkower 

dla drużyny SOKOŁÓW SA Jarosław i nałożył na klub KS DEKORGLASS Działdowo 

(pkt 16.2.1.11 Regulaminu – udział w meczu ligowym zawodnika Jakuba Dyjasa 

bez wykupionej licencji zawodniczej) karę finansową w wysokości 1000 zł; 

działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt j) i l) Statutu PZTS oraz pkt 18.2. Regulaminu 

rozgrywek PZTS na sezon 2021/2022 („Regulamin”), po zapoznaniu się z obecnym 

stanem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, Statutu 

PZTS, Przepisów dyscyplinarnych PZTS oraz Regulaminu, Zarząd PZTS postanowił co 

następuje: 

§ 1 

1. przepis pkt 16.3.2. Regulaminu, zgodnie z którym trzykrotne nałożenie na drużynę 

kary w postaci walkowera dla drużyny przeciwnej oznacza wykluczenie z 

rozgrywek (z prawem uczestniczenia w rozgrywkach niższej klasy w następnym 

sezonie) nie może zostać zastosowany w niniejszej sprawie w stosunku do KS 

DEKORGLASS Działdowo przez Wydział Rozgrywek PZTS oraz przez Zarząd PZTS; 



2. powyższe wynika z obecnego orzecznictwa oraz stanowiska Ministerstwa Sportu 

i Turystyki prezentowanego na gruncie przepisu art. 45b ustawy o sporcie, 

zgodnie z którym przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej jest jedną 

z kar dyscyplinarnych, natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna powinna być 

realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym (nie może 

zatem wynikać z innych, wewnętrznych aktów prawnych, w tym także z 

Regulaminu, który jest uchwalany przez Zarząd PZTS); 

3. w efekcie, mając na uwadze, iż kara w postaci przeniesienia zespołu do niższej 

klasy rozgrywkowej może zostać uznana przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu 

przy Polskim Komitecie Olimpijskim za karę dyscyplinarną (a nie regulaminową), 

sprawa na dalszym etapie powinna zostać rozpoznawana przez Komisję 

Dyscyplinarną PZTS, która w oparciu o zasady postępowania wynikające z 

Przepisów Dyscyplinarnych PZTS (uchwalone przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZTS) może zastosować w stosunku do KS DEKORGLASS Działdowo 

jedną z kar zasadniczych, o których mowa w § 20 Przepisów dyscyplinarnych tj.: 

ustne upomnienie, pisemne upomnienie, pisemna nagana, kara pieniężna w 

wysokości do 10.000 zł, pozbawienie tytułu drużynowego mistrza Polski, 

zawieszenie licencji, odebranie licencji, zawieszenie w prawach członka PZTS, 

wykluczenie z PZTS. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 


