REGULAMIN DYSCYPLINARNY MTP „Lublinianka”
1. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom MTP „Lublinianka” zgodnie z § 14 statutu
wszczyna Zarząd Towarzystwa, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka klubu.
2. Postępowanie dyscyplinarne może być prowadzone w przypadku:
a) zachowań noszących znamiona czynów o charakterze chuligańskim;
b) używania alkoholu, substancji odurzających lub narkotyków;
c) w przypadku stwierdzenia stosowania środków dopingujących lub substancji
niedozwolonych Zarząd automatycznie podejmuje decyzję o zawieszeniu członka do
momentu zakończenia postępowania przez Komisję Antydopingową przy PZP.
d) wszystkie inne formy zachowań godzące w dobre imię Towarzystwa i jego członków.
3. Zarząd przeprowadza czynności mające na celu wyjaśnienie faktów oraz przebiegu wydarzenia,
które spowodowało wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
4. W oparciu o zgromadzone materiały zarząd dokonuje oceny faktów.
5. W przypadku niebudzących wątpliwości rażących naruszeń dyscypliny Zarząd Towarzystwa
ma prawo niezwłocznie zawiesić członka, w stosunku do którego prowadzone jest
postępowanie w prawach członkowskich do czasu zakończenia postępowania.
6. Zarząd Towarzystwa w terminie 14 dni od przedstawienia wniosku rozpatruje całokształt
sprawy i podejmuje stosowną uchwałę o umorzeniu postępowania lub zastosowaniu jednej z
kar statutowych – zawieszenia lub wykluczenia, zgodnie z § 14 Statutu MTP „Lublinianka”.
7. Decyzję kończącą postępowanie dyscyplinarne Zarząd przedstawia członkowi, którego dotyczy
postępowanie na piśmie, przekazując mu ją za potwierdzeniem własnoręcznym podpisem do
rąk własnych lub – w przypadku niemożności takiego przekazania – przesyłką poleconą
adresowaną zgodnie z danymi wynikającymi z deklaracji członkowskiej zainteresowanego.
Obie formy doręczenia uznaje się za skuteczne powiadomienie członka o decyzji Zarządu ze
wszystkimi tego konsekwencjami.
8. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członka, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie,
przysługuje odwołanie zgodne z § 14 pkt. 6-8 Statutu MTP „Lublinianka”.
9. Zarząd Towarzystwa, w wypadku wniesienia odwołania od decyzji o wykluczeniu przez
członka, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie, może w porozumieniu z
Komisją Rewizyjną zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MTP
„Lublinianka” lub włączyć rozpatrzenie sprawy do porządku najbliższego Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków, zgodnie z § 14 pkt 8 Statutu.
10. Walne Zgromadzenie Członków – po rozpatrzeniu odwołania – w drodze uchwały:
a) stwierdza bezzasadność odwołania i odrzuca je; decyzja Walnego Zebrania ma charakter
ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie;
b) uznaje zasadność odwołania i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd
wraz z Komisją Rewizyjną na wspólnym posiedzeniu zwołanym w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od momentu podjęcia uchwały.
11. Ponowna decyzja w przedmiotowej sprawie podjęta przez Zarząd wspólnie z Komisją
Rewizyjną ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
12. Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu obwiniony musi otrzymać na piśmie, przy czym stosuje się
procedurę zgodną z pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

