Regulamin Komisji Dyscyplinarnej
Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1
§ 1. Organem prowadzącym postępowanie dyscyplinarne jest Komisja Dyscyplinarna Polskiego
Związku Snookera i Bilarda Angielskiego (dalej: „Komisja Dyscyplinarna”).
§ 2. Organem wydającym orzeczenia dyscyplinarne jest Komisja Dyscyplinarna.
§ 3. Komisja Dyscyplinarna jest uprawniona do sprawowania władzy dyscyplinarnej oraz
sprawowania kontroli nad przestrzeganiem statutu i regulaminów Polskiego Związku
Snookera i Bilarda Angielskiego (dalej: „PZSiBA”) z uwzględnieniem polskich i
międzynarodowych przepisów i zasad sportowych w stosunku do swoich członków,
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy sportowych.
§ 4. Komisji Dyscyplinarnej przysługuje refundacja kosztów powiadamiania listami poleconymi
stron postępowania poniesionych w czasie pełnienia swoich funkcji. Refundacja odbywa się
zgodnie z przyjętymi zasadami w PZSiBA.
§ 5. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Członka Komisji Dyscyplinarnej z funkcją Członka
Zarządu PZSiBA, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej PZSiBA.
Art. 2
Komisja Dyscyplinarna, prowadząc postępowanie ma obowiązek badać oraz uwzględniać
okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.

Art. 3
Komisja Dyscyplinarna rozstrzyga samodzielnie i kształtuje swe przekonanie na podstawie
wszechstronnego

rozważenia

wszystkich

przeprowadzonych

dowodów,

ocenianych

z

uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia
życiowego.

Art. 4
§ 1. Komisja Dyscyplinarna wszczyna postępowanie dyscyplinarne z urzędu lub na wniosek.
§ 2. W sprawach wszczętych na wniosek, z chwilą złożenia wniosku Komisja Dyscyplinarna
prowadzi postępowanie z urzędu.

§ 3. (wykreślono)
§ 4. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do niektórych tylko
obwinionych, obowiązek wszczęcia postępowania dyscyplinarnego obejmuje również te
osoby, których zachowanie pozostaje w ścisłym związku z zachowaniem osoby, wobec której
postępowanie pierwotnie wszczęto.
§ 5. Komisja Dyscyplinarna wszczyna wstępne postępowanie dyscyplinarne w terminie do 14 dni
od dnia powzięcia wiadomości o dokonaniu czynu dyscyplinarnego lub od dnia złożenia
wniosku.
§ 6. W czasie wstępnego postępowania dyscyplinarnego Komisja Dyscyplinarna podejmuje
decyzję o kontynuowaniu lub umorzeniu postępowania. Dopuszcza się wydanie decyzji o
ewentualnym zawieszeniu zgodnie z Art. 11.
§ 7. Jeżeli Komisja Dyscyplinarna postanowi w czasie wstępnej rozprawy kontynuować
postępowanie dyscyplinarne, należy w terminie 14 dni poinformować strony o wszczęciu
postępowania. Informacja (wezwanie) musi zawierać pełną kopię dokumentacji sprawy.
Termin pierwszej rozprawy nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 dni kalendarzowych
od dnia wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru z informacją (wezwaniem).
§ 8. Komisja Dyscyplinarna powinna przeciwdziałać przewlekaniu postępowania dyscyplinarnego
i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło w możliwie najkrótszym czasie.

Art. 5
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego powinien być złożony w formie pisemnej lub
elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej.

ROZDZIAŁ II
Postępowanie dyscyplinarne

Art. 6
§ 1. Postępowanie dyscyplinarne polega na przeprowadzeniu niezbędnych czynności mających
ustalić zasadność zarzutu popełnienia czynu dyscyplinarnego oraz jego okoliczności poprzez
zebranie i ocenę dowodów koniecznych do wyjaśnienia sprawy.
§ 2. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się w przypadku zaistnienia zdarzenia niemającego
znamion czynu dyscyplinarnego.
§ 3. W postępowaniu dyscyplinarnym obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym – prawo
korzystania z pomocy obrońcy. Obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym może być osoba
pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4. W toku postępowania dyscyplinarnego należy wysłuchać wyjaśnień obwinionego. Ponadto w
postępowaniu dyscyplinarnym można przeprowadzać w szczególności dowód z: dokumentów,
zeznań świadków, opinii biegłych, oględzin. Inicjatywa dowodowa przysługuje obwinionemu
i Komisji Dyscyplinarnej.
§ 5. Z przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego sporządza się sprawozdanie, które
zawiera opis stanu faktycznego, wykaz dowodów, końcowe wnioski w przedmiocie
prowadzonego postępowania.
§ 6. Sprawozdanie sporządza się niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 21 dni po
zamknięciu postępowania dyscyplinarnego..

Art. 7
§ 1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega osoba, która dopuściła się czynu naruszającego
przepisy niniejszego regulaminu oraz regulaminów zawodów organizowanych przez PZSiBA.
Wykroczenia dyscyplinarne podlegające karze zostały oznaczone w Rozdziale IV niniejszego
Regulaminu.
§ 2. Wykroczeniem dyscyplinarnym jest również czyn naruszający normy etyczne, pozostający w
związku z działalnością sportową, jak również w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z
działalnością sportową.

Art. 8
§ 1. Postępowanie dyscyplinarne w sprawie czynu podlegającego ukaraniu w postępowaniu
karnym lub w sprawach o wykroczenie może być prowadzone równolegle z niniejszym
postępowaniem dyscyplinarnym.
§ 2. Postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu wydania prawomocnego
orzeczenia w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia.
§ 3. Orzeczenie wydane w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia nie stanowi
przeszkody do wymierzenia kary w postępowaniu dyscyplinarnym.

Art. 9
§ 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia
uzyskania

przez

Komisję

Dyscyplinarną

wiadomości

o

popełnieniu

wykroczenia

dyscyplinarnego i po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia popełnienia wykroczenia
dyscyplinarnego.
§ 2. Postępowanie

dyscyplinarne

prowadzone

przez

Komisję

Dyscyplinarną

rozpatrywane przez co najmniej dwóch członków Komisji Dyscyplinarnej.

musi

być

Art. 10
§ 1. O każdym ujawnionym wykroczeniu dyscyplinarnym, wszczęciu i zakończeniu postępowania
dyscyplinarnego Komisja Dyscyplinarna zawiadamia Zarząd PZSiBA.
§ 2. W zawiadomieniu o ujawnieniu czynu mogącego stanowić wykroczenie dyscyplinarne należy
wskazać okoliczności jego popełnienia.

Art. 11
§ 1. Komisja Dyscyplinarna może zawiesić zawodnika, trenera lub instruktora, sędziego lub
działacza sportowego w ich prawach do czasu wydania orzeczenia w postępowaniu
dyscyplinarnym.
§ 2. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym Komisja Dyscyplinarna zawiesiła zawodnika,
trenera, instruktora, sędziego lub działacza sportowego, zgodnie z § 1 niniejszego artykułu,
Komisja Dyscyplinarna nie wydała orzeczenia dyscyplinarnego w sprawie, zawieszenie traci
moc. Ponowne zawieszenie tej samej osoby w tym samym postępowaniu dyscyplinarnym nie
jest możliwe.
§ 3. Okres zawieszenia zalicza się na poczet wykonania kary dyscyplinarnej.
§ 4. O zawieszeniu informuje się Zarząd PZSiBA oraz obwinionego w formie pisemnej, w
szczególności za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, a w przypadku braku
danych adresowych, dopuszcza się wysłanie informacji pocztą elektroniczną.
§ 5. Decyzję o zawieszeniu obwiniony może zaskarżyć do Trybunału Arbitrażowego do Spraw
Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, w terminie 14 dni od uzyskania informacji, o
której mowa w § 4 niniejszego artykułu.

Art. 12
§ 1. Jeżeli obwinionym jest członek Komisji Dyscyplinarnej, zostaje on wyłączony z grona osób
rozpatrujących sprawę.
§ 2. Jeżeli obwinionymi jest kilku członków Komisji Dyscyplinarnej, zostają oni wyłączeni z
grona osób rozpatrujących sprawę, a postępowanie prowadzi Komisja Dyscyplinarna w
składzie uzupełnionym o osoby wskazane przez Zarząd Polskiego Związku Snookera i Bilarda
Angielskiego, z zastrzeżeniem art. 1 § 5 niniejszego Regulaminu.

Art. 13
Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego Komisja Dyscyplinarna wydaje
orzeczenie dyscyplinarne niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 6 § 5 niniejszego Regulaminu.

Art. 14
§ 1. Orzeczenia dyscyplinarne zapadają w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
Orzeczenie dyscyplinarne musi zawierać uzasadnienie. Komisja Dyscyplinarna wydaje
orzeczenia dyscyplinarne w składzie nieparzystym, co najmniej trzyosobowym.
§ 2. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego. Przy składaniu podpisu
członek składu orzekającego ma prawo zaznaczyć swoje zdanie odrębne wskazując w jakiej
części i w jakim kierunku kwestionuje orzeczenie.

Art. 15
§ 1. Od orzeczenia dyscyplinarnego ukaranemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Komisji
Dyscyplinarnej. w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia dyscyplinarnego wraz z
uzasadnieniem
§ 2. O prawie do odwołania należy pouczyć ukaranego.

Art. 16
§ 1. Orzeczenie dyscyplinarne staje się prawomocne, jeżeli ukarany nie złożył odwołania w
terminie.
§ 2. W przypadku złożenia odwołania, orzeczenie wydane w sprawie przez Komisję Dyscyplinarną
będzie orzeczeniem prawomocnym.

ROZDZIAŁ III
Wykonywanie orzeczeń i zacieranie kar dyscyplinarnych

Art. 17
§ 1. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne podlega niezwłocznemu wykonaniu przez organizację
sportową, której ukarany jest członkiem lub działaczem sportowym.
§ 2. Treść orzeczenia dyscyplinarnego może być podana do publicznej wiadomości. Decyzja w
tym przedmiocie należy do Komisji Dyscyplinarnej.

Art. 18
§ 1. Jeżeli w okresie trwania kary ukarany zachowuje się wzorowo, przestrzega norm
obowiązujących w sporcie i przemawiają za tym szczególne względy sportowe i
wychowawcze, reszta kary może ulec darowaniu po upływie co najmniej połowy odbytej kary
lub po roku w przypadku dyskwalifikacji dożywotniej. Decyzję w tym zakresie podejmuje
Komisja Dyscyplinarna na wniosek ukaranego.
§ 2. W przypadku darowania reszty kary wyznacza się okres próbny na czas pozostały do odbycia
reszty kary, jednak nie mniej niż 6 (sześć) miesięcy.
§ 3. (wykreślono)
§ 4. Komisja Dyscyplinarna określa warunki darowania reszty kary, z zastrzeżeniem § 5
niniejszego artykułu.
§ 5. Warunki darowania kary w przypadku orzeczenia kary z art. 22 pkt 10 niniejszego
Regulaminu określa załącznik do niniejszego Regulaminu pt. „Modelowe Reguły
Antydopingowe”.
§ 6. W przypadku podjęcia decyzji przez Komisję Dyscyplinarną w spranie wniosku o darowanie
kary, Komisja Dyscyplinarna informuje ukaranego w formie pisemnej z uzasadnieniem za
pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
§ 7. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej w przedmiocie darowania reszty kary ukaranemu,
przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Dyscyplinarnej do Trybunału Arbitrażowego do
Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim który może:
a) podtrzymać decyzję Komisji Dyscyplinarnej lub;
b) zmienić decyzję Komisji Dyscyplinarnej lub;
c) uchylić decyzję Komisji Dyscyplinarnej ze wskazaniem czy Komisja Dyscyplinarna
ma ponownie dokonać rozpoznania wniosku.
§ 8. Odwołanie, o którym mowa w § 7 powyżej, wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia
ukaranemu orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem.

Art. 19
Jeżeli w okresie próby ukarany popełnił nowe wykroczenie dyscyplinarne, za które został
prawomocnie ukarany, cześć kary, która uległa darowaniu, podlega wykonaniu.

Art. 20
§ 1. Z upływem 1 (jednego) roku od wykonania lub darowania kary następuje zatarcie ukarania.
§ 2. Z chwilą zatarcia ukarania, karę dyscyplinarną uważa się za niebyłą.

ROZDZIAŁ IV
Kary dyscyplinarne

Art. 21
§ 1. Karami dyscyplinarnymi są w szczególności:
1.

upomnienie;

2.

nagana;

3.

pozbawienie nagrody;

4.

odebranie licencji sali gier;

5.

weryfikacja wyniku zawodów;

6.

pozbawienie tytułu mistrzowskiego;

7.

dyskwalifikacja na czas określony lub dożywotnio;

8.

zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych;

9.

wykluczenie z kadry narodowej;

10. wykluczenie z władz PZSiBA;
11. zakaz pełnienia funkcji na czas określony lub dożywotnio;
12.

jako kara dodatkowa: podanie orzeczenia dyscyplinarnego do publicznej wiadomości.

§ 2. Komisja Dyscyplinarna może wnioskować do Zarządu PZSiBA o:
1.

wykluczenie ukaranego z PZSiBA;

2.

(wykreślono)

3.

pozbawienie wyróżnień wewnątrzorganizacyjnych nadanych przez władze PZSiBA.

Art. 22
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, kierowanie
pod adresem sędziów, zawodników lub widzów i organizatorów gróźb albo słów
powszechnie uważanych za obelżywe (upomnienie, nagana, dyskwalifikacja od 1 do 12
miesięcy, w szczególnych przypadkach pozbawienie nagrody).
2. Podburzanie lub prowokowanie zawodników, trenerów, działaczy lub widzów do wystąpień
mogących zakłócić porządek publiczny podczas zawodów (dyskwalifikacja od 3 do 18
miesięcy).

3. Umyślne uderzenie lub kopnięcie zawodnika, trenera, działacza, sędziego lub widza albo
naruszenie w inny sposób ich nietykalności cielesnej (dyskwalifikacja od 1 roku do 2 lat,
dyskwalifikacja dożywotnia).
4. Czynna zniewaga zawodnika, trenera, działacza, sędziego lub widza w czasie zawodów
(dyskwalifikacja od 3 miesięcy do 2 lat).
5. Udział zawodnika w zawodach w okresie dyskwalifikacji bez zawieszenia (dyskwalifikacja
dodatkowa od 3 do 6 miesięcy, weryfikacja wyniku zawodów).
6. Udział w zawodach pod nieprawdziwym imieniem lub nazwiskiem (dyskwalifikacja od 6
miesięcy do 1 roku, weryfikacja wyniku zawodów).
7. Udział w zawodach pod wypływem alkoholu, spożywanie alkoholu w czasie czynnego
uczestnictwa w zawodach przez zawodnika, trenera, działacza lub sędziego (dyskwalifikacja
od 3 miesięcy do 2 lat).
8. Brak porządku na obiekcie sportowym (zagrażający bezpieczeństwu) (upomnienie, nagana,
odebranie licencji sali gier).
9. Manipulowanie lub nakłanianie do manipulowania wynikami zawodów poprzez
niedostateczne zaangażowanie w osiągnięcie możliwie najlepszego rezultatu w grze
(upomnienie, nagana, dyskwalifikacja od 3 miesięcy do dożywotniej, weryfikacja wyniku
zawodów).
10. Używanie farmakologicznych środków dopingowych i stosowanie leków zawierających
zakazane substancje farmakologiczne - zasady postępowania określa załącznik do
niniejszego regulaminu pt. „Modelowe Reguły Antydopingowe”.
11. Nieuzasadnione przedwczesne poddanie frejmu lub meczu (upomnienie, nagana,
dyskwalifikacja od 1 do 6 miesięcy).
12. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach, zgrupowaniach, konsultacjach kadry
narodowej (upomnienie, nagana, dyskwalifikacja od 3 miesięcy do 2 lat).
13. Nieprzestrzeganie regulaminu rozgrywek (upomnienie, nagana, dyskwalifikacja od 3
miesięcy do 1 roku).

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

Art. 23
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2009 r.

