
 
REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

Na podstawie § 37 ust. 4 Statutu PZTS, Zarząd PZTS postanawia się co następuje: 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. W ramach PZTS działa Rzecznik Dyscyplinarny, zwany dalej Rzecznikiem, 
powoływany i odwoływany przez Zarząd PZTS. 

2. Funkcję Rzecznika może wykonywać osoba spełniająca odpowiednie standardy 
etyczne i kompetencyjne.  

3. W trakcie realizacji swoich obowiązków Rzecznik jest niezależny i samodzielny. 

4. W związku z wykonywaniem swoich obowiązków Rzecznik korzysta z adresu 
email rzecznik.dyscyplinarny@pzts.pl. 

 

§ 2 

1. Rzecznik działa na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez PZTS i 
wojewódzkie związki tenisa stołowego, we wszelkich sprawach objętych 
zakresem odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w Przepisach 
Dyscyplinarnych Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

2. Członkowie PZTS oraz członkowie wojewódzkich związków tenisa stołowego są 
zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Rzecznika o zaistnieniu każdego 
zdarzenia objętego odpowiedzialnością dyscyplinarną. Rzecznik jest także 
uprawniony do podejmowania czynności w zakresie swoich kompetencji z 
urzędu.  

3. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku gdy 
istnieją uzasadnione podstawy do przyjęcia, iż doszło do przewinienia 
dyscyplinarnego, Rzecznik może podjąć dalsze działania w sprawie, w tym 
wszcząć postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, 
skierować sprawę do rozpoznania przez właściwy organ dyscyplinarny PZTS lub 
powiadomić właściwe organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

4. Powyższe nie wyłącza możliwości złożenia przez osoby uprawnione 
zawiadomienia bezpośrednio do Komisji Dyscyplinarnej PZTS lub innego Organu 
dyscyplinarnego PZTS w sposób i w zakresie, o którym mowa w Przepisach 
Dyscyplinarnych Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W takim wypadku 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZTS lub innego Organu 
dyscyplinarnego PZTS niezwłocznie zawiadomi Rzecznika o wpłynięciu takiego 
zawiadomienia.  



 

§ 3 

1. Wszystkie komórki organizacyjne PZTS, wojewódzkich związków tenisa 
stołowego i kluby są zobowiązane do udzielenia niezwłocznej i wszechstronnej 
pomocy w sprawach objętych zakresem kompetencji Rzecznika, w szczególności 
do przedstawiania Rzecznikowi niezbędnych informacji i składania wyjaśnień. 

2. W przypadku stwierdzenia uzasadnionego prawdopodobieństwa zaistnienia 
przestępstwa korupcji związanego z tenisem stołowym, Rzecznik zobowiązany 
jest niezwłocznie powiadomić właściwe organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości. 

 

II POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 

§ 4 

1. W przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego popełnienie przewinienia 
dyscyplinarnego Rzecznik może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. 

2. W toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik dąży do ustalenia stanu 
faktycznego poprzez użycie dostępnych środków dowodowych, m.in. protokołów 
meczów, rozmów ze świadkami zdarzeń, ustaleń medialnych, rozmów z osobami 
odpowiedzialnymi, wykorzystanie ustaleń organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości, rozmów ze sprawcami przewinień. 

3. Rozmowy z świadkami zdarzeń, osobami odpowiedzialnymi oraz ze sprawcami 
przewinień, o których mowa w ust. 2 powyżej Rzecznik może przeprowadzić w 
każdy możliwy sposób, który pozwala na identyfikację rozmówcy, w tym 
telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych, dostępnych form komunikowania 
się na odległość.  

4. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik przedstawia zebrane 
materiały wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o 
odmowę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego do właściwego do wydania 
orzeczenia Organu dyscyplinarnego PZTS. Do wniosku o wszczęcie postępowania 
może zostać dołączone stanowisko Rzecznika z propozycją wysokości kary. 

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 

1. Działalność Rzecznika od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza Biuro 
PZTS. 

2. Rzecznik ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN i innych 
organów statutowych PZTS. 

3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywanie zmian 
przysługuje Zarządowi PZTS. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZTS. 


