
REGULAMIN KRAJOWEJ KOMISJI S ĘDZIOWSKIEJ 
Polskiego Zwi ązku Bilardowego  

 
 

§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Licencjonowanym Sędzią Polskiego Związku Bilardowego może być obywatel RP, który: 

a) ukończył 18 lat 
b) uczestniczył w szkoleniu/kursie sędziowskim i zdał w aktualnie obowiązującym trybie          

egzamin sędziowski 

2. Sędziego musi cechować bezstronność i odpowiedzialność za wydane orzeczenia. 

3. Sędzia musi swoim zachowaniem i postawą przyczyniać się do popularyzacji  
    oraz podnoszenia rangi sportów bilardowych. 

4. Najwyższy organ sędziowski w PZBil stanowi Krajowa Komisja Sędziowska (zwana dalej   
    KKS). 
  

§ II KRAJOWA KOMISJA S ĘDZIOWSKA (KKS) 
 

1. Przewodniczącego KKS powołuje Zarząd  PZBil na wniosek Prezesa PZBil. 

2. Z chwilą rozpoczęcia kadencji Przewodniczący i członkowie KKS podlegają wyłącznie      
    urzędującemu Prezesowi PZBil. 

3. Przewodniczący KKS powołuje, z grona licencjonowanych Sędziów PZBil, pozostałych   
    (min. 2/max. 4) członków KKS. 

4. Odwołanie przewodniczącego KKS może nastąpić wyłącznie jednogłośną decyzją Zarządu    
    PZBil. Odwołanie Przewodniczącego KKS jest jednoznaczne z odwołaniem składu KKS. 

5.  Kadencja KKS pokrywa się z kadencją Zarządu PZBil. 

6. Zarządzenia Krajowej Komisji Sędziowskiej: 
 a/ zapadają większością głosów, przy obecności minimum 2/3 członków składu KKS, 
 b/ przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego, 
 c/ Prezes PZBil może wnioskować o zmianę Zarządzenia KKS; uchylenie zarządzenia
     KKS może nastąpić jedynie poprzez jednogłośną decyzję Zarządu PZBil.  
 
7. W posiedzeniach KKS mogą uczestniczyć osoby trzecie/eksperci, jednakże wyłącznie z    
      głosem doradczym 

8. Zadania Krajowej Komisji Sędziowskiej: 
• opracowywanie i korekty Regulaminu KKS oraz Regulaminu Sędziowskiego KKS, 
• współpraca z Zarządem PZBil i podległymi mu strukturami (Komisje, 

Stowarzyszenia, Kluby, itp.) w zakresie działalności merytorycznej (sędziowskiej), 
• zarzadzanie strukturami szkoleń sędziowskich, 
• zarządzanie istniejącą bazą Sędziów PZBil, 
• koordynowanie obsad sędziowskich dla potrzeb turniejów, 
• doradztwo w zakresie organizacji i dokumentacji turniejów, zasad i systemów 

rozgrywek, itp., 
• dbałość o rozwój środowiska sędziowskiego podległego PZBil, ze szczególnym 

uwzględnieniem poprawy warunków pracy, szkoleń, funkcjonowania i wynagradzania 
sędziów, itp., 

•  wszelkie działania mające na celu szeroko rozumianą popularyzację sportów 
bilardowych, ale wyłącznie w zakresie działalności merytorycznej (sędziowskiej) 

 
9. Z końcem roku Krajowa Komisja Sędziowska składa Zarządowi PZBil sprawozdanie          
      z rocznej działalności. 



 
 

§ III PRAWA I OBOWIĄZKI 
 
 
1. Prawa sędziego. 

Sędziowie PZBil mają prawo do: 

a) ochrony ze strony organizatora/gospodarza turnieju, od momentu rozpoczęcia 
pełnienia funkcji sędziowskich do zakończenia turnieju lub, w szczególnych 
przypadkach, do momentu rozpoczęcia podróży powrotnej do miejsca zamieszkania, 

b) pomocy ze strony organizatora/gospodarza we wszelkich sprawach organizacyjnych 
związanych z turniejem, zwłaszcza w zakresie utrzymania porządku na „Sali Gier”, 
zapewnienia niezbędnych akcesoriów oraz ewentualnych prac fizycznych (organizacja 
„Sali Gier”, przenoszenie ciężkich przedmiotów, itp), 

c) wyżywienia i napojów na okres trwania Turnieju (chyba, że odrębne ustalenia będą 
stanowiły inaczej), 

d) zwrotu kosztów podróży (w uzasadnionych przypadkach); ustalenia dotyczące 
podróży powinny priorytetowo uwzględniać zasadę umożliwienia najkrótszego 
(najszybszego) dojazdu na turniej i powrotu do miejsca zamieszkania, 

e) potwierdzenia przez organizatora/gospodarza faktu obsługi turnieju wraz z oceną 
wykonanej pracy (na żądanie), 

f) wynagrodzenia za wykonywaną pracę wg bieżących „zasad rynkowych” (chyba, że 
indywidualne ustalenia będą stanowiły inaczej). 

 
 
2. Obowiązki sędziego. 

Obowiązkiem Sędziego PZBil jest: 

a) przestrzeganie obowiązujących Przepisów i Regulacji PZBil. 
b) podporządkowanie się aktualnie obowiązującym Regulaminom PZBil oraz 

Zarządzeniom KKS; zwłaszcza bieżące śledzenie pojawiających się w nich (ogólnie 
dostępnych) zmian, 

c) utrzymywanie stanu wiedzy sędziowskiej na poziomie odpowiednim do posiadanej 
klasy, 

d) dążenie do uaktualniania wiedzy oraz ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, 
e) w przypadku oficjalnej obsługi turnieju nie posiadającego sankcji PZBil - uprzednie, 

każdorazowe uzyskanie pisemnej zgody Komisji Sportowej PZBil, 
f) udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez KKS, 
g) w czasie pełnienia obowiązków występować w obowiązującym stroju sędziowskim, 
h) coroczne uiszczanie opłaty licencyjnej w wysokości i zgodnie z trybem ustalonym 

przez Zarząd PZBIL. 
 
 
 

§ IV KLASY SĘDZIOWSKIE 
 
 
1. Klasyfikacja klas sędziowskich. 

Określa się następujące klasy sędziowskie PZBil: 
a) Klasa D - sędzia klubowy, 
b) Klasa C - sędzia okręgowy, 
c) Klasa B - sędzia krajowy, 
d) Klasa A - sędzia klasy międzynarodowej. 

 



 
 

2. Nadawanie, warunki podwyższania oraz weryfikacja klas sędziowskich. 

• uprawnienia sędziowskie nadaje każdorazowo Zarząd PZBil tylko na wniosek KKS, 
• uprawnienia Sędziego klasy D nadawane są zgodnie z § I pkt 1, 
• podwyższanie lub weryfikacja klas sędziowskich następuje zgodnie z powyższym 

trybem; dodatkowo KKS w każdej kadencji określa w odpowiednim zarządzeniu 
wymogi uzupełniające,  

• uzyskanie uprawnień Sędziego klasy B może nastąpić wyłącznie po pozytywnym 
zaliczeniu egzaminu sędziowskiego złożonego przed KKS (w składzie minimum 
dwuosobowym), 

• uprawnienia Sędziego klasy A uzyskuje się zgodnie z trybem wyznaczonym przez 
EPBF; kandydaci do uzyskania tych uprawnień muszą: 
 a/ uzyskać rekomendację KKS do Zarządu PZBil i, 
 c/ posiadać dobrą, komunikatywną znajomość języka angielskiego. 

Licencjonowani sędziowie klas D, C i B podlegają corocznie weryfikacji zgodnie                   
z obowiązującym zarządzeniem KKS w danej kadencji. Ważność licencji sędziego nie 
spełniającego aktualnie obowiązujących warunków weryfikacji automatycznie wygasa. 
 
3. W uzasadnionych przypadkach i tylko poprzez aklamację, KKS może zawiesić lub trwale   
      anulować licencję sędziowską z pominięciem trybu postępowania dyscyplinarnego i bez  
      upubliczniania przyczyn. 
 
 

§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są obowiązujące dla wszystkich Sędziów   
      Polskiego Związku Bilardowego; szczegółowe wytyczne dotyczące funkcjonowania   
      Sędziów PZBil (obowiązujące j.w.) zawarte są w Regulaminie Sędziowskim KKS. 

2. Do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Sędziowskim  
     KKS upoważniony jest wyłącznie Zarząd PZBil  
3. W sprawach nie ujętych Regulaminem KKS i Regulaminem Sędziowskim KKS mają   
    zastosowanie regulaminy  i przepisy PZBil. 

4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje: Zarządowi PZBil oraz KKS. 

5. Niniejszy Regulamin KKS wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd  
     Polskiego Związku Bilardowego; od tej chwili tracą moc wszelkie postanowienia  
     dotychczasowego Regulaminu Komisji Sędziowskiej. 
 
 

Zatwierdzono przez Zarząd PZBil w dniu 7 stycznia 2011 roku 


