STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU SNOOKERA I BILARDA ANGIELSKIEGO
Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
§1
Związek nosi nazwę: „POLSKI ZWIĄZEK SNOOKERA I BILARDA ANGIELSKIEGO”, w skrócie
„PZSiBA” i zwany jest w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Związkiem”.
§2
1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. Ustaw Nr 20, poz. 104 – z późniejszymi zmianami), ustawy z 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. Ustaw Nr 25, poz. 113 – z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z
tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności.
§3
1. Związek jest ogólnokrajowym, dobrowolnym, trwałym, samorządnym związkiem sportowym
o charakterze niezarobkowym, działającym w dyscyplinach snooker i bilard angielski, mającym na
celu rozwój i upowszechnianie tych dyscyplin sportowych.
2. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków zrzeszonych w nim organizacji oraz
działaczy.
3. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.
§4
1. Związek może być członkiem organizacji międzynarodowych o tym samym lub podobnym celu
działania. Związek jest członkiem: Międzynarodowej Federacji Bilarda i Snookera, Europejskiego
Związku Bilarda i Snookera.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy: POLISH BILLIARDS AND
SNOOKER ASSOCIATION.
3. Związek współpracuje w zakresie swych celów statutowych z innymi organizacjami.
§5
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Związek może, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów oraz umów międzynarodowych, prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
§6
Czas trwania Związku jest nieokreślony.
§7
1. Związek działa w dyscyplinach sportowych snooker i bilard angielski i jest polskim związkiem
sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym (Dz. Ustaw Nr 155, poz.
1298 – z późniejszymi zmianami).
2. Związek jest jedynym w Polsce reprezentantem dyscyplin sportowych: snooker i bilard angielski.
3. Organem nadzorującym działalność Związku jest minister właściwy do spraw sportu.
§8
Związek posiada własne godło, odznaki organizacyjne oraz pieczęć, których używa zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9
Związek może w ramach realizacji swoich celów statutowych przystępować do organizacji o podobnym lub zbliżonym profilu, działanie w granicach dozwolonych prawem.
Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 10
Do zadań Związku należy w szczególności:
1. opracowanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach snooker i bilard angielski oraz organizacja
i realizacja tego współzawodnictwa;
2. popularyzacja snookera i bilarda angielskiego na terenie kraju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
3. reprezentowanie Polski w w/w dyscyplinach sportowych na arenie międzynarodowej, w granicach prawa;
4. reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków
Związku.
§ 11
Związek realizuje swoje zadania przez:
1. zrzeszanie klubów sportowych i związków sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania;
2. przyznawanie klubom sportowym licencji, uprawniających do udziału we współzawodnictwie
sportowym;
3. przyznawanie zawodnikom, w oparciu o stosowne przepisy, licencji uprawniających do uprawiania dyscyplin sportowych snooker i bilard angielski oraz pozbawianie tych licencji;
4. opracowywanie i realizowanie przepisów dotyczących statusu zawodnika amatora i zawodnika
profesjonalnego w dyscyplinach sportowych snooker i bilard angielski;
5. opracowywanie i realizowanie zasad zmian przynależności do organizacji, będących członkami
Związku;
6. opracowywanie regulaminów, przepisów sportowych i dyscyplinarnych oraz innych zasad, związanych z uprawianiem w/w dyscyplin sportowych, a także sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem;
7. organizowanie szkolenia zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów, opracowywanie przepisów i instrukcji szkoleniowych;
8. określanie i zabezpieczanie warunków umożliwiających sędziom sportowym snookera i bilarda
angielskiego wykonywanie ich funkcji;
9. wydawanie licencji sędziom snookera i bilarda angielskiego bądź pozbawianie ich licencji –
w oparciu o stosowne przepisy;
10. organizowanie zawodów o mistrzostwo Polski różnych klas, zawodów krajowych, międzynarodowych, międzypaństwowych oraz prowadzenie krajowych list rankingowych;
11. przygotowywanie kadry narodowej snookera i bilarda angielskiego do uczestnictwa
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
12. reprezentowanie sportu polskiego w zakresie w/w dyscyplin sportowych w międzynarodowych
organizacjach oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
13. współdziałanie w zakresie działalności związku z organizacjami administracji państwowej, samorządowej oraz innym instytucjami i organizacjami;
14. współpracę z mediami w zakresie popularyzacji snookera i bilarda angielskiego;
15. prowadzenie statutowej działalności wydawniczej;
16. organizowanie i prowadzenie, po uzyskaniu stosownej koncesji, sportowego współzawodnictwa
profesjonalnego lub przekazanie swych uprawnień w tym przedmiocie, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, innym podmiotom;
2

17. rozstrzyganie sporów między członkami Związku, powstałych w powiązaniu z ich działalnością
w dyscyplinach snooker i bilard angielski;
18. wydawanie przepisów, określających zasady i tryb rozstrzygania problemów, powstałych
z naruszania reguł i przepisów technicznych i organizacyjnych oraz powoływanie i określanie
kompetencji organów, uprawnionych do orzekania w tych sprawach;
19. wydawanie regulaminów dyscyplinarnych, określających zasady i tryb postępowania w sprawach
należących do kompetencji Związku, a nie wymienionych w punkcie 18, jak również powoływanie i określanie kompetencji organów, uprawnionych do orzekania w tych sprawach;
20. współpracę z placówkami medycyny sportowej w zakresie przewidzianym stosownymi przepisami oraz potrzebami dziedziny sportu;
21. prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji członków, danych zawodników i sędziów oraz innych
dokumentów i materiałów statystycznych, w zakresie wymaganym określonymi przepisani,
zgodnie z potrzebami Związku;
22. podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań, służących realizacji statutowych
celów Związku.
§ 12
1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy do realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między członków Związku.
Rozdział 3
CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU
§ 13
1. Członkowie Związku dzielą się na:
a. zwyczajnych;
b. wspierających;
c. honorowych.
§ 14
Członkami zwyczajnymi Związku mogą być:
1. organizacje sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach snooker
i bilard angielski;
2. regionalne (okręgowe) związki snookera i bilarda angielskiego.
§ 15
Członkami wspierającymi Związku mogą być:
1. inne organizacje niż wymienione w §14 pkt 1;
2. osoby prawne lub fizyczne i jednostki organizacyjne, zainteresowane realizacją celów Związku
i wspierające jego działalność.
§ 16
Członkami honorowymi Związku są osoby fizyczne lub prawne, którym Walne Zgromadzenie Delegatów nadało tytuł członka honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania snookera i bilarda angielskiego.
§ 17
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich delegatów, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów władz Związku;
2. zgłaszania postulatów i wniosków do i wobec władz Związku;
3. korzystania z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Związku;
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4.

5.
6.

wpływu na interesujące ich dziedziny działania Związku, przez udział swoich przedstawicieli
z głosem doradczym w otwartych naradach i zebraniach władz Związku oraz pracę w komisjach
problemowych;
organizowania i udziału w imprezach sportowych krajowych i międzynarodowych, na zasadach
określonych przez Zarząd Związku;
używania znaku Związku po uzyskaniu zgody Zarządu.

§ 18
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego snookera i bilarda
angielskiego;
2. przestrzegania postanowień Statutu i innych przepisów Związku, przepisów obowiązujących
w sporcie i powszechnie obowiązującego prawa;
3. propagowania i przestrzegania etyki, dbania o wysoki poziom moralno-wychowawczy i sportowy
działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w Związku;
4. regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 19
Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego.
§ 20
Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
ma prawo do korzystania ze świadczeń Związku w sposób i w zakresie określonym przez Walne
Zgromadzenie. Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich, przysługuje mu
prawo używania odznak Związku.
§ 21
Członkostwo Związku wygasa w przypadku:
1. zgłoszonej na piśmie rezygnacji, po upływie 30 dni od daty jej zgłoszenia i przyjęcia przez Zarząd oraz uregulowania zobowiązań wobec Związku;
2. rozwiązania lub likwidacji członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, z datą
wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego;
3. wykluczenia uchwałą Zarządu Związku za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem,
uchwałami i decyzjami władz Związku;
4. skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku niepłacenia składek członkowskich przez okres nie
krótszy niż 3 miesiące, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu;
5. rozwiązania Związku.
§ 22
Od uchwał Zarządu Związku, dotyczących wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka, przysługuje – w terminie 30 dni od daty doręczenia stronie pisemnej decyzji Zarządu – prawo odwołania do
najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Rozdział 4
WŁADZE ZWIĄZKU
§ 23
1. Władzami Związku są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
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§ 24
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Zarząd, Komisję Rewizyjną i prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenia Delegatów.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku są prawomocne, jeśli zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do brania czynnego
udziału w posiedzeniu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§ 25
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji,
organom tym przysługuje prawo wprowadzenia w trybie regulaminowym nowych członków
w miejsce tych, którzy ustąpili. Liczba członków tak wprowadzonych nie może w czasie całej kadencji przekroczyć 1/3 wyjściowej liczby członków pochodzących z wyboru.
2. W przypadku odwołania przez Walne Zgromadzenie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w czasie trwania kadencji, decyzję o konieczności i sposobie uzupełnienia składu podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Wszelka korespondencja pomiędzy władzami Związku, członkami Związku oraz delegatami może
odbywać się także pocztą elektroniczną. Za przesyłkę dostarczoną uważa się taką, której otrzymanie osobiście potwierdził odbiorca.
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
§ 26
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz na rok.
3. Walne Zgromadzenie zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na
cztery lata.
§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. uchwalanie generalnych kierunków i programów działania Związku;
2. uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;
3. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych z działalności Związku;
4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku;
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i prezesa Zarządu;
7. rozpatrywanie wniosków kierowanych do Walnego Zgromadzenia;
8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenia jego majątku;
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku, dotyczących wykluczenia i zawieszenia
w prawach członkowskich;
11. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz
Związku, a wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 28
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych.
2. Z głosem doradczym:
a. członkowie honorowi;
b. członkowie wspierający;
c. prezesi (przewodniczący) członków zwyczajnych Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami;
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3.

4.

5.
6.

d. członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami;
e. zaproszeni goście.
Prawo zapraszania gości na Walne Zgromadzenie mają Zarząd lub Komisja Rewizyjna.
Członkowie zwyczajni mają prawo delegować na Walne Zgromadzenie:
a. jednego (1) delegata na każdą pełną piątkę (5) członków z zastrzeżeniem, że nie mniej niż
jednego (1) i nie więcej niż trzech (3), oraz
b. jednego (1) dodatkowego delegata na każdą pełną piątkę (5) posiadanych aktualnych kart
sportowych PZSiBA, z zastrzeżeniem że nie więcej niż dwóch (2).
Członkowie zwyczajni mają prawo wybierać delegatów tylko spośród swoich członków.
Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują mandat na okres trwania kadencji. Podczas głosowania delegatowi przysługuje jeden glos. Mandat delegata na Walne Zgromadzenie może być cofnięty przez organ delegujący.

§ 29
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie do
2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 30
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia skutecznie delegatów co
najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
ZARZĄD ZWIĄZKU
§ 31
1. Zarząd składa się nie mniej niż 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, w
tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza (sekretarza generalnego), skarbnika i członka (członków) Zarządu. Decyzję o liczbie osób wchodzących w skład Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie
Wyborcze.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera prezesa Zarządu, o obsadzeniu pozostałych funkcji decyduje Zarząd.
3. W przypadku ustąpienia prezesa w okresie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru
nowego prezesa spośród członków Zarządu. Nowy prezes pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§ 32
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa
razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego zebrania.
§ 33
Do obowiązków i zakresu działania Zarządu Związku należy:
1. kierowanie działalnością Związku w okresie między Walnymi Zgromadzeniami;
2. programowanie rozwoju dyscyplin sportowych snooker i bilard angielski;
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów;
4. realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia Delegatów;
5. reprezentowanie Związku w kontaktach zewnętrznych, krajowych i międzynarodowych;
6. podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa Związku w innych organizacjach;
7. zgodna z prawem interpretacja Statutu i przepisów wewnętrznych Związku;
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8. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
9. proponowanie budżetu i sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Związku;
10. uchwalanie regulaminów i przepisów w sprawach dotyczących statutowego zakresu działania
Związku, a niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów;
11. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów działania;
12. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków Związku i wygaśnięcia członkostwa;
13. nadzorowanie i kontrolowanie, w zakresie działalności statutowej, działań członków Związku;
14. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Związku i jego członków;
15. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i opłat licencyjnych;
16. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku;
17. uchwalanie regulaminu działania Zarządu.
§ 34
Przy Zarządzie Związku może działać Rada Zawodników, uczestnicząca z głosem doradczym
w pracach władz Związku. Rada Zawodników ustala swój regulamin działania.
KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU
§ 35
Komisja Rewizyjna Związku składa się z nie mniej niż 3 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, które spośród siebie wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 36
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Związku należy:
1. kontrola działalności statutowej i finansowej Związku;
2. informowanie Zarządu i Walnego Zgromadzenia Delegatów o stwierdzonych uchybieniach, zgłaszanie wniosków i żądanie wyjaśnień;
3. współpraca z komisjami rewizyjnymi członków Związku;
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania z działalności Związku i jego organów oraz stawianie wniosku w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 37
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 38
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Związku.
Rozdział 5
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 39
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla snookera i bilarda angielskiego
działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów i zawodników. Za aktywny udział w realizacji zadań
Związku członkowie mogą otrzymać:
a. pochwałę na piśmie;
b. dyplom;
c. nagrodę rzeczową lub pieniężną;
d. odznakę honorową Związku.
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2. Związek może występować z wnioskami o nadanie w/w osobom odznaczeń, wyróżnień i nagród
państwowych i resortowych.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach poruszonych w ust. 1 i 2 należy do kompetencji Zarządu
Związku.
§ 40
Wzór i zasady przyznawania odznaki honorowej Związku określa regulamin, uchwalony przez Zarząd.
Rozdział 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 41
Związek jest uprawniony do nakładania kar dyscyplinarnych na swoich członków oraz działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów i zawodników snookera i bilarda angielskiego.
§ 42
Naruszenia przepisów, dotyczących gry podczas zawodów podczas zawodów, podlegają ocenie zgodnie z przepisami właściwej dyscypliny sportowej.
§ 43
Naruszenia zasad współzawodnictwa sportowego podlegają ocenie zgodnie z właściwym regulaminem sportowym.
1.
2.
3.
4.

§ 44
Organem dyscyplinarnym Związku jest Komisja Dyscyplinarna.
Komisja Dyscyplinarna powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres kadencji
władz Związku i składa się z 5 członków.
Komisja Dyscyplinarna wyznacza ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
Odwołanie członka Komisji Dyscyplinarnej w okresie kadencji leży w kompetencji Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
§ 45

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:
1. rozpoznawanie spraw członków władz, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy i zawodników, obwinionych o naruszanie norm etycznych, przepisów Statutu, przepisów i uchwał władz
Związku w sprawach niezwiązanych bezpośredniego z przepisami (regulaminami) sportowymi;
2. rozpoznawanie odwołań od decyzji oceniających naruszanie zasad współzawodnictwa sportowego oraz innych przepisów (regulaminów) sportowych, regulujących zasady uprawiania snookera
i bilarda angielskiego.
§ 46
Komisja Dyscyplinarna ma prawo:
1. orzekać jako kary:
– upomnienie;
– naganę;
– karę finansową (tylko wobec zawodników profesjonalnych i członków zwyczajnych);
– pozbawienie nagrody;
– zakaz organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu;
– weryfikację wyniku zawodów;
– przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywek;
– pozbawienie tytułu mistrzowskiego;
– dyskwalifikację na czas określony lub dożywotnio;
– zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych;
– wykluczenie z kadry narodowej;
– wykluczenie z władz Związku;
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– zakaz pełnienia funkcji na czas określony lub dożywotnio;
– jako karę dodatkową: podanie orzeczenia dyscyplinarnego do publicznej wiadomości.
2. wnioskować do określonych władz Związku o:
– wykluczenie ze Związku;
– pozbawienie członkostwa honorowego;
– pozbawienie wyróżnień wewnątrzorganizacyjnych.
§ 47
Decyzje Komisji Dyscyplinarnej mogą być zaskarżane zgodnie z postanowieniami Ustawy o Sporcie
Kwalifikowanym.
§ 48
Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego i zasady funkcjonowania organów dyscyplinarnych
określa regulamin dyscyplinarny, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
§ 49
Zarząd Związku może powołać, w razie potrzeby, stały Sąd Polubowny w celu rozpoznawania spraw
związanych ze sporami majątkowymi, powstałymi w związku z uprawianiem snookera i bilarda angielskiego w Polsce.
§ 50
Powołany w trycie § 49 Sąd Polubowny działa na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej,
przepisów części I księgi III ustawy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku.
§ 51
Stronami postępowania przed Sądem Polubownym mogą być organizacje i okręgowe (regionalne)
związki sportowe, działające w dyscyplinach snooker i bilard angielski, osoby fizyczne uprawiające
ten sport lub zajmujące się jego organizacją lub upowszechnianiem, podmioty gospodarcze oraz inne
osoby prawne, których działalność związana jest z wymienionymi dyscyplinami sportu.
§ 52
1. Listę arbitrów stałego Sądu Polubownego ustala Zarząd Związku.
2. Regulamin Sądu Polubownego, uchwalony przez Zarząd Związku, określi szczegółowo formę zapisu na Sąd Polubowny, tryb postępowania przed tym Sądem oraz tryb odwoławczy od orzeczeń
Sądu Polubownego.
3. Zarządowi Związku przysługuje prawo ustalenia w regulaminie, o którym mowa powyżej, rodzaju
środków dyscyplinujących, regulujących wykonywanie w trybie postępowania wewnątrzorganizacyjnego orzeczeń Sądu Polubownego.
Rozdział 7
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 53
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a. składki, wpisowe i opłaty członków;
b. darowizny i dotacje;
c. wpływy z działalności statutowej;
d. wpływy z działalności gospodarczej.
§ 54
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy co najmniej dwóch osób, w tym (1) prezesa lub wiceprezesa oraz (2) skarbnika Zarządu, albo innych osób jednorazowo i w konkretnej
sprawie upoważnionych uchwałą Zarządu Związku.
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§ 55
Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Związku, opierając się na właściwych przepisach prawa.
§ 56
Kontrolę nad gospodarką finansową sprawuje Komisja Rewizyjna Związku.
Rozdział 8
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU
§ 57
1. Uchwałę w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie
Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Związku.
Rozdział 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 58
1. Niniejszy Statut, uchwalony w brzmieniu jednolitym 22 października 2006 roku przez Walne
Zgromadzenie Delegatów, wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego d/s
kultury fizycznej i sportu.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 roku, ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1999 roku oraz
ustawy o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 roku.
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