
REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ 
Polskiego Związku Bilardowego 

 
W celu sprawowania kontroli nad przestrzeganiem statutu i regulaminów Polskiego Związku Bilardowego Zarząd 
Związku powołuje Komisję Dyscyplinarną PZBil ( zwaną w regulaminie „KD” ). 
 
1. Komisja składa się z przewodniczącego i członków, łącznie od 3 do 5 osób. 
2. Przewodniczącego mianuje i odwołuje Walne Zebranie Delegatów PZBil, natomiast członków komisji jej 
przewodniczący. Odwołanie przewodniczącego jest jednoznaczne z odwołaniem członków Komisji. 
3. Komisja zbiera się na wniosek przewodniczącego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
4. Z końcem roku Komisja składa Zarządowi sprawozdanie z pracy. 
5. Kadencja Komisji pokrywa się z kadencją władz Związku. 

 
REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZBil – KARY 

 
§ 1 

 
1. Kary za przewinienie popełnione podczas lub w związku z zawodami organizowanymi w kraju lub za granicą 
wymierza Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Bilardowego, zwana dalej KD. 
2. Kary dyscyplinarne wymierzane są za przewinienia w związku z: 
a) zawodami organizowanymi w kraju i za granicą, 
b) udziałem, organizowaniem lub współorganizowaniem zgrupowań, konsultacji lub innej działalności 
szkoleniowej, 
c) przekroczeniem postanowień Statutu i uchwał Związku oraz innych przepisów i zasad sportowych 
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polski lub kraju na terenie którego powstały, 
d) innymi wydarzeniami stanowiącymi naruszenie norm współżycia sportowego albo postaw etycznych. 

 
§ 2 

 
1. Kary wymierza się na podstawie: 
a) opisu zajść zamieszczonych przez sędziów w protokóle zawodów lub zawartych w dodatkowych wyjaśnieniach, 
b) własnych stwierdzeń przedstawicieli KD ujętych na piśmie, 
c) pisemnych sprawozdań sędziów głównych, kierowników ekip reprezentacyjnych, zgrupowań i konsultacji, 
d) zapisu magnetowidowego zawodów nagranego w sposób ciągły, 
e) wszelkich innych wniosków pisemnych o ukaranie. 
2. Po otrzymaniu wniosku KD musi podjąć postępowanie w ciągu 14 dni. O wszczęciu postępowania pisemnie 
zawiadamia obwinionego oraz Zarząd PZBil. Wniosek do KD Winien być wniesiony niezwłocznie lub najpóźniej w 
ciągu 14 dni od popełnienia przewinienia. 

 
§ 3 

 
1. Przewinienia popełnione przez członków organizacji, działaczy, trenerów, sędziów, podlegają karze jak 
przewinienia zawodników według niniejszych postanowień. 
2. Przez dyskwalifikację członków organizacji, działaczy i trenerów rozumie się odsunięcie od piastowanych funkcji 
(za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie). 
3. Przewinienia zawodników, działaczy, trenerów w stosunku do członków Zarządu Związku występujących w tym 
charakterze podczas zawodów, zgrupowań i konsultacji, podlegają karze jak przewinienia wobec sędziów 
prowadzących zawody. 
4. Zawodnicy ukarani dyskwalifikacją nie mogą brać udziału w jakichkolwiek zawodach, ani być powołani do 
reprezentacji przed upływem terminu dyskwalifikacji. 

 
§ 4 

 
1. Kary nałożone i zatwierdzone przez KD Związku winny być ogłoszone w komunikacie KD Związku z podaniem 
ukaranej osoby lub organizacji, rodzaju przewinienia, podstawy ukarania oraz początku i końca kary. W przypadku 
kar grzywny należy ponadto podać termin płatności oraz skutki nie wpłacenia bądź wpłacenia po ustalonym 
terminie. 
2. W uzasadnionych przypadkach o nałożeniu kary powiadamia się zainteresowane organizacje pismami, 
niezależnie od późniejszego ogłoszenia kary w komunikacie. 

 
§ 5 

 
Przed orzeczeniem kary dyscyplinarnej właściwa KD może wezwać obwinionych lub zainteresowanych w celu 
przesłuchania lub uzyskania odpowiednich wyjaśnień podczas posiedzenia. Wezwani przybywają na koszt własny 
lub organizacji, do której należą. 



§ 6 
 

1. O wymiarze kary KD orzeka na podstawie zebranych informacji i po rozważeniu wszelkich okoliczności 
związanych z daną sprawą. 
2. Członkowie komisji głosują osobno nad stwierdzeniem winy w pierwszej kolejności, a następnie nad wymiarem 
kary. Decyduje większość głosów, a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania 
(wymagana obecność 2\3 członków komisji). 

 
§ 7 

 
KD prowadzi rejestr kar, w którym zapisuje się wszystkie orzeczone kary dyscyplinarne oraz kary grzywien. 

 
§ 8 

 
1. KD może zawiesić wykonanie kary dyskwalifikacji o wymiarze od jednego miesiąca do jednego roku, jeżeli uzna 
za stosowne i celowe z uwagi na zaistniałe okoliczności. 
2. KD bierze pod uwagę w szczególności dotychczasowy sposób postępowania ukaranego, rozpatrując 
możliwości zawieszenia kary dyskwalifikacji, uwzględniając jednocześnie jego wartości osobiste, poprzednią 
niekaralność, co w sumie uzasadnia przypuszczenia, że ukarany zawodnik w przyszłości będzie przestrzegał 
zasad etyki sportowej. 
3. Okres zawieszenia kary wynosi pół roku do dwóch lat i biegnie od daty wydania decyzji o ukaraniu 
4. KD egzekwuje wykonanie zawieszonej kary, jeżeli osoba ukarana popełni w okresie zawieszenia jakiekolwiek 
przewinienie dyscyplinarne za które została nałożona kara dyskwalifikacji i rodzaju popełnionych przewinień. 
5. KD może również cofnąć zawieszenie kary o ile ukarana osoba w okresie zawieszenia kary postępuje 
niezgodnie z zasadami etyki sportowej. 
6. Nie podlegają zawieszeniu orzeczone kary grzywny 

 
§ 9 

 
Usiłowanie dokonania czynu karalnego podlega karze jak czyn dokonany. 

 
§ 10 

 
1. Wysokość kar grzywny od najniższej do najwyższej dla wszystkich przewinień określa Zarząd Związku na dany 
rok kalendarzowy. 
2. Kara grzywny winna być wpłacona zgodnie z podanym terminem płatności. 
3. Niezapłacenie grzywny w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne zawieszenie w prawach członka 
Związku. 

 
§ 11 

 
1. KD wymierza następujące kary: 
a) upomnienie pisemne, 
b) nagana pisemna 
c) odsunięcie od wszystkich rozgrywek związkowych: 
- dyskwalifikacja okresowa, 
- dyskwalifikacja dożywotnia, 
d) odsunięcie czasowe od wyjazdów za granicę w celach sportowych, 
e) grzywna, 
f) zawieszenie w prawach członka kadry narodowej, 
g) pozbawienie możliwości organizacji turniejów. 
 
2. Dyskwalifikacja nie może być krótsza niż 1 miesiąc, a dłuższa niż 2 lata. 
Wymierza się ją w miesiącach i latach. 

 
§ 12 

 
Kary wymierza się za 
1. Niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub w obrębie obiektu sportowego, a w szczególności za 
zwracanie uwag sędziom obraźliwymi słowami lub gestami, używanie pod adresem sędziów, przeciwników, 
współzawodników lub widzów i organizatorów groźby albo słów powszechnie uważanych za obelżywe 
(upomnienie, nagana, dyskwalifikacja od 1do 12 miesięcy, w szczególnych przypadkach walkower dla przeciwnika 
grzywna). 
2. Podburzanie lub prowokowanie zawodników, trenerów, działaczy lub widzów do wystąpień mogących zakłócić 
porządek przed i po zawodach (dyskwalifikacja od 1 do 18 miesięcy, grzywna). 
3. Umyślne uderzenie lub kopnięcie współzawodnika, przeciwnika, trenera, działacza, sędziego lub widza albo 



naruszenie w inny sposób ich nietykalności cielesnej (dyskwalifikacja od 1 roku do 2 lat, dyskwalifikacja 
dożywotnia, grzywna). 
4. Czynna zniewaga sędziego lub członka Zarządu Związku w czasie zawodów (dyskwalifikacja od 1 roku do 2 lat, 
dyskwalifikacja dożywotnia, grzywna). 
5. Udział zawodnika w zawodach w okresie dyskwalifikacji bez zawieszenia (dyskwalifikacja dodatkowa od 3 do 6 
m-cy , grzywna, walkower dla przeciwnika). 
6. Udział w zawodach pod fałszywym nazwiskiem – zawodnik, kierownik, działacz (dyskwalifikacja od 6 m-cy do 1 
roku, walkower, grzywna). 
7. Udział w zawodach w stanie nietrzeźwym (dyskwalifikacja od 3 m-cy do 1 roku). 
8. Brak porządku na obiekcie sportowym (zagrażający bezpieczeństwu) (ostrzeżenie, nagana, zamknięcie obiektu 
na zawody dla danej organizacji, grzywna). 
9. Udowodnione dopuszczenie się „podkładki: lub przekupstwa w zawodach (dyskwalifikacja od 1 roku do 
dożywotniej, walkower, grzywna). 
10. Używanie farmakologicznych środków dopingowych (I raz- dyskwalifikacja 2 lata, II raz - dyskwalifikacja 
dożywotnia + pokrycie kosztów badań) 
11. Stosowanie leków zawierających zakazane substancje farmakologiczne ( I raz – dyskwalifikacja 3 m –ce, II raz 
– dyskwalifikacja 2 lata + pokrycie kosztów badań). 
12. Udział zawodnika w rozgrywkach jednego cyklu rozgrywek w barwach dwóch organizacji (dyskwalifikacja 3 m 
– ce, walkower, grzywna). 
13. Dane niezgodne z rzeczywistością w karcie zgłoszeń zawodnika (dyskwalifikacja od 3 m-cy do 6, walkower, 
grzywna). 
14. Podpisanie przez zawodnika karty zgłoszeń do drugiej organizacji bez uzyskania zwolnienia z poprzedniej 
(dyskwalifikacja od 1m – ca do 2 lat, grzywna). 
15. Samowolne opuszczenie stołu w czasie gry (dyskwalifikacja od 2 do 12 m – cy, grzywna). 
16. Niepotwierdzenie udziału w zawodach mistrzowskich, spóźnione przybycie, nieusprawiedliwiona nieobecność 
na zawodach, zgrupowaniach, konsultacjach i reprezentacji Związku (odsunięcie od 1 do 4 zawodów 
mistrzowskich, dyskwalifikacja od 1 m- ca do 1 roku, grzywna). 
17. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do zawodów (dyskwalifikacja od 3 m –cy do 1 roku, grzywna). 
18. Rozgrywanie zawodów na obiekcie zamkniętym przez KD (organizacja – walkower dla przeciwnika, grzywna). 
19. Nieprzestrzeganie regulaminu rozgrywek (upomnienie, nagana, dyskwalifikacja od 1 m-ca do 2 lat, grzywna). 
20. Organizację lub udział w zawodach, które nie są sankcjonowane przez PZBil ( dyskwalifikacja od 3 do 12 
miesięcy, grzywna ) 
21. Nieprzestrzeganie Statutu i Postanowień Związku (upomnienie, nagana, dyskwalifikacja, grzywna, skreślenie z 
listy członków Związku). 

 
§ 13 

 
W przypadku popełnienia dwu lub więcej przewinień zagrożonych dyskwalifikacją, właściwa KD nakłada jedną 
karę łączną, która może być wyższa od sumy kar orzeczonych za poszczególne przewinienia. 

 
§ 14 

 
W przypadku ukarania karą dyscyplinarną kapitana drużyny należy zastosować dodatkową karę pozbawienia 
funkcji kapitana na okres od 2 m- cy do 1 roku. 

 
§ 15 

 
1. W przypadku prowadzenia dochodzenia w sprawie przewinienia zawodnika zagrożonego karą dyskwalifikacji – 
KD ma prawo wydać decyzję o tymczasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, trenera, sędziego, działacza. 
2. Automatycznemu zawieszeniu podlegają zawodnicy, trenerzy, sędziowie, działacze, którzy: 
a) zostali skazani wyrokiem sądów państwowych na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, na okres 
odbywania kary, 
b) zostali pozbawieni praw publicznych, na okres pozbawienia tych praw. 

 
§ 16 

 
Czyn karalny uważa się za przedawniony, jeżeli od daty popełnienia upłynął okres 6 m –cy, a poprzez ten okres 
nie prowadzono dochodzenia i nie została podjęta decyzja o ukaraniu. 

 
§ 17 

 
1. Na prośbę zawodnika, popartą przez organizację, KD może zawiesić karę dyskwalifikacyjną po odbyciu połowy 
kary w przypadku gdy okres dyskwalifikacji wynosi od 1 m – ca do 2 lat. 
2. W przypadku kary dożywotniej dyskwalifikacji KD może rozpatrzyć prośbę o zawieszeniu kary po upływie 2 lat 
dyskwalifikacji. 
3. Przy rozpatrywaniu prośby o zawieszenie dyskwalifikacji KD bierze pod uwagę w szczególności tryb życia 



ukaranego, jego zachowanie podczas odbywania kary, które pozwala przypuszczać, że zawodnik nie popełnił 
żadnego nowego czynu zagrożonego karą dyskwalifikacji. 

 
§ 18 

 
1. Zawieszenie dyskwalifikacji, KD może uchylić jeżeli zawodnik w okresie zawieszenia dyskwalifikacji postępuje 
rażąco niezgodnie z zasadami etyki sportowej. 
2. Jeżeli w momencie zawieszenia zawodnik popełni przewinienie, to wówczas oprócz kary wymienionej za 
popełnione przewinienie dolicza się karę zawieszenia. 

 
§ 19 

 
1. Ukaranym zawodnikom, trenerom, organizacjom przysługuje prawo odwołania od decyzji KD do Zarządu 
Związku. 
2. Termin odwołania nie może przekraczać 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji o ukaraniu. Odwołanie 
musi być złożone w formie pisemnej. Zarząd rozpatruje je w ciągu 30 dni od otrzymania. Decyzja Zarządu jest 
ostateczna chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej. W szczególnych przypadkach (określonych w ustawie „o 
kulturze fizycznej”) ukaranym przysługuje odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy PKOl. 

 
§ 20 

 
W przypadkach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, KD rozstrzyga według własnego uznania stosując 
przepisy Statutu, Regulaminów, Postanowień Związku. 
 
Uchwała Zarządu PZBil w sprawie wysokości grzywien finansowych 
 
Zgodnie z § 10 i § 12 Regulaminu dyscyplinarnego Zarząd określa wysokość grzywny za popełnienie 
następujących przewinień: 

 
Określone w § 12 przewinienia mogą być sankcjonowane karami w wysokości: 

 
Ad.1   500 -1000 zł 
Ad 2. 1000 – 1500 zł 
Ad 3. 1500 – 2.500 zł 
Ad 4. 2500 – 4.000 zł 
Ad 5. 1000 – 2500 zł 
Ad 6. 2000 – 5000 zł 
Ad 8. 2000 – 5000 zł 
Ad 9. 3500 – 5.000 zł 
Ad 12.2000– 5000 zł 
Ad 13.2000 – 5000 zł 
Ad 14.5000 – 10000 zł 
Ad 15.1000 zł 
Ad 16.1000 zł 
Ad 17.2000 zł 
Ad 18.1500 – 3. 000 zł 
Ad 19.3000 zł 
Ad 20.3000 zł 
Ad 21.5000 - 20.000 zł 

 
W innych przypadkach Zarząd postanawia, że orzekając karę nagany KD może dodatkowo ukarać grzywną w wys. 
500 – 1500 zł, a w przypadku orzeczenia kary dyskwalifikacji ukarać grzywną w wys. 1000 – 2.000 zł. 
 
Zarząd Zatwierdził poprawki w dniu 17.12.2010 roku 
 


