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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego jest organem opiniotwórczym i wykonawczym w myśl 
uchwały Zarządu FTS nr 13/2020 z dnia 09.02.2020.  

2.  Regulamin został sporządzony na podstawie kompetencji Zarządu Federacji Tańca Sportowego 
wskazanej w § 26 punkt 10 i 13 oraz § 33 punkt 4 Statutu FTS. 

3.  Tryb pracy Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego określa Regulamin Pracy Komisji 
Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego. 

4. Regulamin dyscyplinarny Federacji Tańca Sportowego stosuje się wobec członków władz Federacji Tańca 
Sportowego, członków władz związków wojewódzkich zrzeszonych w Federacji Tańca Sportowego oraz 
wobec klubów i zawodników posiadających licencję Federacji Tańca Sportowego, trenerów, instruktorów, 
sędziów, skrutinerów, działaczy będących w strukturach Federacji Tańca Sportowego. 

     a/ w przypadku zawodników małoletnich obowiązki przejmują ich prawni opiekunowie. 
     b/ posiadaczem licencji zawodnika Federacji Tańca Sportowego jest osoba, na której imię i nazwisko 

została wystawiona. 
5. Kluby, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, skrutinerzy, działacze, menedżerowie działający  

w ramach Federacji Tańca Sportowego są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami lojalności 
i sportowego zachowania zgodnych z uregulowaniami Federacji Tańca Sportowego i organizacji  
w ramach, których współpracuje Federacja Tańca Sportowego. 

6.  Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszanie norm etycznych lub nieprzestrzegania  
i omijania stosowania Statutu, przepisów, regulaminów i uchwał władz Federacji Tańca Sportowego. 

 
Rozdział II 

Instancje Orzekające 
 

§2 
 

W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.  Do orzekania w sprawach 
przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy: 
 
1. Zarządy klubów: 

• I instancja dla swoich członków nieposiadających licencji Federacji Tańca Sportowego. 
• wnioskują /wypełniając formularz / do Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca 

Sportowego będącej I instancją o ukaranie członka klubu/szkoły tańca będącego posiadaczem licencji 
Federacji Tańca Sportowego. 

- wniosek powinien zawierać szczegółowy opis okoliczności sprawy wraz z potwierdzeniem świadka, 
świadków zdarzenia oraz motywy uzasadniające wniosek o ukaranie. 

 
2. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna działająca na terenie danego Wojewódzkiego Związku jest: 
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• I instancją w sprawach swoich członków i członków władz Związku wojewódzkiego, osób 
posiadających licencję Federacji Tańca Sportowego zarządzających klubami/szkołami tańca, 
placówkami kulturalno-sportowymi. 

• I instancją w sprawach licencjonowanych sędziów wojewódzkich, 
• I instancją w sprawach zawodników popełniających przewinienie na terenie innego województwa, 
• II instancją w sprawach członków nieposiadających licencji Federacji Tańca Sportowego zrzeszonych  

w klubach/szkołach tańca, stowarzyszeniach będących członkami danego Związku wojewódzkiego. 
- Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna orzeka w sprawach licencjonowanych zawodników swojego Związku 
Wojewódzkiego. 
- W sprawach członków innych Związków Wojewódzkich, Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna, przekazuje 
sprawę do Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego, która po zapoznaniu przekazuje sprawę 
właściwej Komisji Dyscyplinarnej Związku Wojewódzkiego danego członka. 
- Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna po sporządzeniu orzeczenia z uzasadnieniem przekazuje je stronie 

(stronom) w stosunku do której(ych) został złożony wniosek o wszczęcie postępowania, do Zarządu danego 
Wojewódzkiego Związku Sportowego i do osoby obsługującej Centralną Bazę Danych Federacji Tańca 
Sportowego /tego samego dnia/. 

3. Komisja Dyscyplinarna Federacji Tańca Sportowego swoim działaniem obejmuje cały kraj i jest: 
• I instancją mającą wyłączność dla orzeczeń w sprawach członków Federacji Tańca Sportowego, 

członków władz Federacji Tańca Sportowego, sędziów Federacji Tańca Sportowego, zawodników Kadry 
Federacji Tańca Sportowego, skrutinerów Federacji Tańca Sportowego, menedżerów działających  
w ramach Federacji Tańca Sportowego 

• I instancją w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości powołania Wojewódzkiej Komisji 
Dyscyplinarnej lub jej prawidłowego działania, decyzja o przyjęciu postępowania podejmowana jest 
przez Komisję Dyscyplinarną Federacji Tańca Sportowego, 

• II instancją dla orzeczeń wydanych w I instancji przez Wojewódzką Komisję Dyscyplinarną w sprawach 
członków posiadaczy licencji Federacji Tańca Sportowego, 

• II instancja w sprawach zawodników Federacji Tańca Sportowego i licencjonowanych sędziów 
wojewódzkich. 

 
Rozdział III 

Wszczęcie postępowania  
 
§3 

 
1. Prawo składania wniosków /druk/ o wszczęcie postępowania w stosunku do naruszających przepisy mają 

władze Federacji Tańca Sportowego, Komisje Federacji Tańca Sportowego, Zarządy związków 
wojewódzkich, Zarządy klubów, sędziowie, sędzia główny na podstawie protokołu, skrutinerzy, trenerzy, 
instruktorzy, licencjonowani zawodnicy Federacji Tańca Sportowego lub ich opiekunowie prawni  
i działacze. 

2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie w ciągu 7 dni po otrzymaniu wniosku i materiałów 
uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, przy czym może być ono 
poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. W przypadku podjęcia decyzji o procedowania wniosku  
w formie posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej, orzeczenie zostanie wydane w ciągu 7 dni od dnia 
zakończenia posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej.    

3. Komisja Dyscyplinarna II instancji sporządza uzasadnione orzeczenie w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia 
doręczając je niezwłocznie stronie /list polecony z potwierdzeniem odbioru/. 
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4. Od orzeczenia wydanego przez Komisję dyscyplinarną Federacji Tańca Sportowego I instancji przysługuje 
stronom odwołanie do Zarządu Federacji Tańca Sportowego, który może podtrzymać wydane orzeczenie 
bądź odrzucić i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję dyscyplinarną Federacji Tańca 
Sportowego w pełnym składzie. 

 
Rozdział IV 

Rodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karania 
 

§4 
 

1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne. Za jedno przewinienie 
dyscyplinarne wymierza się jedną karę. 

2. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną karę łączną, która 
winna uwzględniać wszystkie przewinienia. 

3. Komisja Dyscyplinarna nakłada kary za przewinienia dyscyplinarne w myśl uchwały Zarządu Federacji 
Tańca Sportowego nr 14/2020 z dnia 09.02.2020.   

      a/ nałożenie kary:   
• upomnienie 
• nagana 
• pozbawienie licencji 
• zakaz organizacji zawodów w określonym czasie i miejscu. 
• weryfikacja osiągniętego wyniku 
• pozbawienie tytułów federacyjnych 
• dyskwalifikacja na czas określony lub dożywotnio 
• wykluczenie z kadry Federacji 
• wykluczenie z władz 
• zakaz pełnienia funkcji 
• podanie orzeczenia do publicznej wiadomości / kara dodatkowa / 

   b/ podjęcie uchwały 
• wykluczenie z federacji 
• pozbawienie członkostwa honorowego 
• pozbawienie odznaki honorowej Federacji 

 
§5 

Czas trwania wymierzonej kary 

- pozbawienie licencji: od 2 miesięcy do 2 lat 
- zakaz organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu: od 3 miesięcy do 2 lat 
- pozbawienie tytułów federacyjnych: dożywotnio 
- zakaz pełnienia funkcji: od 2 do końca trwania kadencji organu. 
- dyskwalifikacja: na czas określony (od 2 miesięcy do 3 lat) lub dożywotnio 
 
Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach. 

• Wykonanie kary dyskwalifikacji może zawiesić Zarząd Federacji Tańca Sportowego, gdy przemawiają za 
tym istotne okoliczności łagodzące. 
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• Zawieszona kara podlega odwieszeniu decyzją Zarządu Federacji Tańca Sportowego o czym natychmiast 
zostaje powiadomiony ukarany, gdy w okresie zawieszania: 

a) popełnione zostanie nowe, podobne do poprzedniego przewinienie, za które wymierzono karę 
dyskwalifikacji i następuje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczącej nowego przewinienia 
wobec tej osoby/podmiotu/. 

b) zachowanie zawodnika sprzeczne jest z etyką i sportowym zachowaniem, co skutkuje wszczęciem 
postępowania dyscyplinarnego. 
- wykluczenie z kadry Federacji: od 2 miesięcy do 1 roku 
- wykluczenia z władz: do końca kadencji i maksymalnie do 2 lat po zakończeniu kadencji 
- zakaz pełnienia funkcji: od 3 miesięcy do 2 lat 

      - wykluczenie z Federacji: dożywotnio 
 
Karę wykluczenia z Federacji Tańca Sportowego orzeka się w przypadku rażącego naruszenia Statutu, 
regulaminów lub uchwał Federacji Tańca Sportowego, a stosuje się ją na podstawie podjętej uchwały Zarządu 
Federacji Tańca Sportowego. 
 

- pozbawieniu członkostwa honorowego: dożywotnio 
- pozbawieniu Odznaki Honorowej Federacji: dożywotnio 

 
 

Rozdział V 
 Tryb odwoławczy  

 
§7 

 

1. W przypadku ujawnienia się ̨nowych okoliczności nieznanych Organowi dyscyplinarnemu do momentu i  
po wydaniu  orzeczenia lub rażącego naruszenia przepisów Federacji Tańca Sportowego (określonych) 
może być ́złożony wniosek o wznowienie postepowania. 

2. 2. Wniosek taki do Organu dyscyplinarnego może skierować ́ jedynie członek Zarządu Federacji Tańca 
Sportowego działając z urzędu lub na prośbę ̨jednej ze stron postepowania, Komisja Dyscyplinarna FTS. 

3. 3. Uznając, że istnieją ̨podstawy do ponownego procedowania Organ dyscyplinarny uchyla poprzednie 
orzeczenie i ponownie rozpatruje sprawę.̨ 

4. Odwołanie powinno być składane na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym 
strona została skutecznie powiadomiona o rozstrzygnięciu sprawy. Decyduje data stempla pocztowego 
listu poleconego. 

5. Odwołanie złożone po upływie terminu określonego w punkcie 4 nie podlega rozpatrzeniu. 

6. Komisja dyscyplinarna II instancji może: 

• utrzymać w mocy orzeczenie I instancji, 
• zmienić orzeczenie I instancji, 
• uchylić orzeczenie I instancji, 

7.   Odwołanie do Zarządu Federacji Tańca Sportowego przysługuje w sprawach członków wspierających 
Federacji Tańca Sportowego, sędziów Federacji Tańca Sportowego, zawodników Kadry Federacji Tańca 
Sportowego, skrutinerów Federacji Tańca Sportowego, menedżerów działających w ramach Federacji 
Tańca Sportowego 
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8.   Odwołanie do Walnego Zgromadzenia Federacji Tańca Sportowego przysługuje tylko w sprawach członków 
zwyczajnych Federacji Tańca Sportowego Federacji Tańca Sportowego i członków władz Federacji Tańca 
Sportowego w myśl Statutu Federacji Tańca Sportowego Rozdział 3, § 18. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 
§8 

 
Po upływie 3 lat licząc od daty odbycia kary, kara zostaje wykreślona z ewidencji kar. Z chwilą skreślenia kary 
uważa się ją za niebyłą. 

 
       §9 

 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Dyscyplinarnej Federacji Tańca Sportowego. 

 
§10 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Federacji Tańca Sportowego Uchwała 
Zarządu Federacji Tańca Sportowego nr  11/2020 z dnia 03.02.2020. 
 


