
REGULAMIN
RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO 

I ZASTĘPCÓW RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO

§ 1
1. Rzecznik Dyscyplinarny i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego stoją na straży przestrzegania
Statutu i innych norm wewnętrznych Związku przez członków Związku i osoby tam zrzeszone,
władze Związku i osoby w nich uczestniczące.
2. Wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego oraz 2 zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dokonuje
Walone Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
Użyte w niniejszym regulaminie określa: 
a)  „Rzecznik  Dyscyplinarny„  oznacza  Rzecznika  Dyscyplinarnego  Polskiego  Związku  Karate
Tradycyjnego;
b)„pozostałe  strony  postępowania”  oznaczają  obwinionego  i  pokrzywdzonego,  a  także  ich
pełnomocników.
3. Postanowienia regulaminu dotyczące Rzecznika Dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio do
Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego, chyba że regulamin stanowi inaczej. 

§ 2
1.  Rzecznik  Dyscyplinarny przyjmuje swoje czynności  z urzędu lub na wniosek wynikający  z
otrzymanej skargi. Rzecznik Dyscyplinarny Przyjmuje skargi od członków Związku i innych osób
niż członkowie Związku.
2. Rzecznik Dyscyplinarny w terminie czternastu dni od daty powzięcia wiadomości o naruszeniu
Statutu PZKT lub innych norm wewnętrznych wszczyna postępowanie wyjaśniające.
3. Prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego postępowanie wyjaśniające polega na zbadaniu
okoliczności sprawy oraz na zebraniu i zabezpieczeniu dowodów, a jego celem jest ustalenie czy
doszło do popełnienia dyscyplinarnego oraz czy zachodzą wystarczające podstawy do wydania
decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania dyscyplinarnego.
4. W toku prowadzonych czynności Rzecznik Dyscyplinarny może żądać od członków Związku i
osób tam zrzeszonych oraz władz Związku stosownych informacji i wyjaśnień.
5.  Postępowanie  wyjaśniające  winno być przeprowadzone w terminie  nie  dłuższym niż  jeden
miesiąc, w sprawach zaś szczególnie zawiłych w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy.
6. Postępowanie wyjaśniające Rzecznik Dyscyplinarny kończy wydaniem decyzji o skierowaniu
sprawy  na  drogę  postępowania  dyscyplinarnego  przed  Sądem  Dyscyplinarnym  bądź  wydaje
decyzję odmowną.  
7.  Od  decyzji  odmawiającej  wszczęcia  postępowania  dyscyplinarnego  zainteresowanej  osobie
przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia
w/w decyzji.
8. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 ust. 6 regulaminu, Rzecznik Dyscyplinarny ma
prawo zasięgnąć opinii Komisji Etyki Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

§ 3
1.  Rzecznik Dyscyplinarny wnosi  skargę do Sądu Dyscyplinarnego o wszczęcie  postępowania
dyscyplinarnego wobec obwinionego w terminie 7 dni od daty wydania decyzji  o skierowaniu
sprawy na drogę postępowania dyscyplinarnego.
2. Skarga o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego powinna zawierać:
a) imię i nazwisko obwinionego, inne dane o jego osobie, w tym adres do doręczeń obwinionego;
b)dokładne określenie zarzucanego obwinionego czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i
okoliczności  jego popełnienia wraz z podaniem kwalifikacji prawnej czynu;
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c)  wykaz  dowodów,  o  których  przeprowadzenie  przed  Sądem  Dyscyplinarnym  Rzecznik
Dyscyplinarny  wnosi,  wraz  z  określeniem  dla  każdego  dowodu,  jakie  okoliczności  mają  być
udowodnione,  a  w  razie  potrzeby  także  wraz  ze  wskazaniem  sposobu  i  kolejności
przeprowadzenia tych dowodów.
3. Skarga powinna być uzasadniona i zawierać zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego sprawy
oraz wyjaśnienie  podstawy prawnej zarzutu.
4. Do Skargi dołącza się akta postępowania wyjaśniającego oraz odpisy dla stron postępowania.
W  załączonych  odpisach  z  przeznaczeniem  dla  stron  pomija  się  adresy  zamieszkania  osób
podlegających wezwaniu na rozprawę.
5. Rzecznik Dyscyplinarny powiadamia pozostałe strony postępowania o złożeniu skargi do Sądu
Dyscyplinarnego.

§ 4
1.  W  rozprawie  Sądu  Dyscyplinarnego  udział  bierze  Rzecznik  Dyscyplinarny  niezależnie  od
udziału samego pokrzywdzonego.
2.  Na  rozprawie  Rzecznik  Dyscyplinarny  zwięźle  przedstawia  zarzuty  zawarte  w  skardze  o
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, przeprowadza dowody zawarte w skardze, uczestniczy
w przeprowadzeniu dowodów przez pozostałe strony postępowania oraz zgłasza i popiera dalsze
wnioski dowodowe mające na celu wyjaśnienie sprawy.
3.  Rzecznik  Dyscyplinarny  wnosi  o  wymiarze  określonej  kary  dyscyplinarnej.  Rzecznik
Dyscyplinarny na podstawie wyniku postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym może odstąpić
od zarzutów zawartych w skardze  (od oskarżenia) albo wnosić o uniewinnienie obwinionego.
4.  Rzecznik  Dyscyplinarny  ma  prawo  przyłączyć  się  do  skarg  wnoszonych  do  Sądu
Dyscyplinarnego, a także przyłączyć się do toczącego się już postępowania dyscyplinarnego przed
Sądem Dyscyplinarnym.

§ 5
1. Rzecznikowi Dyscyplinarnemu przysługuje prawo wniesienia odwołania od nieprawomocnego
orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego na zasadach przewidzianych przez Statut PZKT i Regulamin
Zasad Odpowiedzialności Dyscyplinarnej i postępowania Dyscyplinarnego Związku. Odwołanie
powinno  zawierać  zarzuty  stawiane  orzeczeniu,  podstawę  tych  zarzutów,  wnioski  oraz  ich
uzasadnienie.
2.  W  rozprawie  Głównego  Sądu  Dyscyplinarnego  udział  bierze  Rzecznik  Dyscyplinarny
niezależnie od udziału samego pokrzywdzonego.

§ 6
1.  Rzecznik  dyscyplinarny  prowadzi  Biuro  Rzecznika  Dyscyplinarnego,  którego  obsługę  i
finansowanie w niezbędnym zakresie zapewnia Polski Związek Karate Tradycyjnego.
2.  W  Biurze  Rzecznika  Dyscyplinarnego  prowadzone  są  w  szczególności  repertorium
prowadzonych spraw i akta prowadzonych postępowań wyjaśniających.
3. Do repertorium prowadzonych spraw wpisuje się wszystkie pisma w sprawach dyscyplinarnych
kierowanych  do   Rzecznika  dyscyplinarnego.  Sprawy  wpisuje  się  do  repertorium  w  takim
porządku, w jakim wpływają do Rzecznika Dyscyplinarnego. Liczba porządkowa, która sprawa
otrzymuje przy pierwszym wpisie, stanowi liczbę repertorium.
4.  Jeżeli  połączono  dwie  lub  więcej  spraw  wpisanych  już  do  repertorium  i  prowadzonych
oddzielnie,  sprawę  prowadzi  się  pod  liczbą  sprawy  najwcześniej  wpisanej  do  repertorium,
Wszystkie późniejsze liczby podkreśla się dokonując stosownej adnotacji o połączeniu spraw.
5. W razie wyłączenia sprawy czyni się o tym wzmiankę i wyłączoną sprawę wpisuje się pod nową
liczbą  repertorium  przenosząc  wpisy  już  dokonane,  oraz  czyni  się  adnotacje  o  wzajemnym
związku spraw.
6.  Pisma wysłane przez Rzecznika  Dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych oznacza  się
liczbą,  pod którą  sprawa została zapisana do repertorium. Pisma wpływające do rzecznika  w
sprawach  dyscyplinarnych  wpisanych  do  repertorium  oznacza  się  datą  wpływu  i  liczbą
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repertorium sprawy, a następnie dołącza się do akt postępowania. Korespondencja prowadzona
przez Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych ma charakter poufny.
7.  W  sprawach  niecierpiących  zwłoki  Rzecznik  Dyscyplinarny  może  porozumieć  się  z
obwinionym, pokrzywdzonym, świadkami lub biegłymi w sposób, jaki uzna za właściwy czyniąc
o tym stosowną wzmiankę w aktach sprawy.
8. Akta postępowań wyjaśniających przechowuje się w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z
nimi osobom nieuprawnionym. Przed przekazaniem akt postępowania wyjaśniającego do Sądu
Dyscyplinarnego, akta te powinny być uporządkowane i zszyte, a karty akt ponumerowane na
bieżąco.

§ 7
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem do Rzecznika Dyscyplinarnego stosuje
się  przepisy  Statutu  PZKT,  przepisy  Regulaminu  Zasad  Odpowiedzialności  Dyscyplinarnej  i
Postępowania  Dyscyplinarnego  Związku  oraz  odpowiednio  przepisy  kodeksu  postępowania
karnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie PZKT. 

str. 3

Regulamin Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego PZKT – Uchwalony 
16.06.2019.


