REGULAMIN
KOMISJI REGULAMINOWO-SĘDZIOWSKIEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU SNOOKERA I BILARDA ANGIELSKIEGO
§1
Komisja Regulaminowo-Sędziowska, zwana dalej KRS lub Komisją, jest komisją problemową Polskiego
Związku Snookera i Bilarda Angielskiego, zwanego dalej PZSiBA lub Związkiem, działającą w oparciu
o akty prawne Rzeczpospolitej Polskiej, ministerstwa właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu oraz
Statut i wewnętrzne przepisy PZSiBA. W swojej działalności Komisja Regulaminowo-Sędziowska
postępuje zgodnie z kierunkami rozwoju wyznaczonymi przez Zarząd PZSiBA.
§2
Do praw i obowiązków Komisji należy:
a. realizacja zobowiązań, wynikających z aktów prawnych PZSiBA, w zakresie kompetencji Komisji;
b. opracowywanie regulaminów cyklów rozgrywkowych w ramach działalności PZSiBA;
c. opracowywanie regulaminów turniejów rangi mistrzowskiej, rozgrywanych pod egidą PZSiBA;
d. opracowywanie ramowego kalendarza rozgrywek, prowadzonych przez PZSiBA;
e. organizacja szkoleń, egzaminów i seminariów sędziowskich;
f. rozpatrywanie wniosków, dotyczących dopuszczenia do egzaminów sędziowskich;
g. nadawanie i weryfikacja krajowych uprawnień sędziowskich w dyscyplinach snooker i bilard angielski;
h. określanie praw i obowiązków sędziów;
i. prowadzenie ewidencji dni sędziowskich i podejmowanie uchwał z nimi związanych;
j. typowanie i delegowanie sędziów do obsługi imprez krajowych i zagranicznych;
k. podział funkcji wewnątrz Komisji;
l. prowadzenie dokumentacji działalności Komisji;
m. opracowywanie i realizacja Regulaminu Komisji;
n. dokonywanie zmian personalnych w Komisji w zakresie posiadanych uprawnień.
§3
W
a.
b.
c.

zakresie zadań Komisji są także:
przedstawianie opinii Komisji w sprawach, w których została o to poproszona;
przedstawianie opinii Komisji w sprawach, w których Komisja uzna to za potrzebne;
prowadzenie i aktualizowanie – lub zlecenie aktualizowania właściwej osobie – list rankingowych
rozgrywek prowadzonych pod egidą PZSiBA;
d. dbałość o sprawne działanie Komisji.

§4
1. Procedura powstawania regulaminów wewnętrznych PZSiBA, z wyłączeniem regulaminów komisji
problemowych innych niż niniejsza Komisja, oznacza przejście przez etapy:
a. projektowania;
b. zatwierdzania;
c. w przypadku regulaminów dotyczących imprez sportowych – powielania do następnej podobnego
typu imprezy.
Ad. a. W etapie projektowania udział biorą dowolne osoby, komisje lub organa PZSiBA, nie może być
jednak pominięty udział Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej. Komisja przedstawia Zarządowi
uzgodniony w swoim gronie, jednolity tekst regulaminu. Dopuszczalne są informacje uzupełniające,
mówiące o rozbieżności zdań.
Ad. b. W etapie zatwierdzania biorą udział Zarząd i Komisja Regulaminowo-Sędziowska. W przypadku
uzyskania porozumienia zatwierdzany regulamin wchodzi w życie, a w podpisie widnieją nazwy obu
organów Związku.
W przypadku nieuzyskania porozumienia decydujący głos należy do Zarządu, wówczas w podpisie
widnieje tylko Zarząd.

Ad. c. Regulamin, podpisany przez Zarząd i Komisję Regulaminowo-Sędziowską przed powieleniem
wymaga ponownego zatwierdzenia przez obydwa organy.
Regulamin, podpisany tylko przez Zarząd, przed powieleniem i zatwierdzeniem musi przejść pełną
procedurę projektowania.
2. Zmiany w opublikowanym regulaminie, w okresie jego obowiązywania, mogą być dokonane
wyłącznie po szczegółowym uzasadnieniu i za wspólną zgodą Zarządu i Komisji RegulaminowoSędziowskiej.
§5
1. Inne niż omówione w § 4 decyzje i opracowania Komisji nabierają mocy prawnej po zatwierdzeniu ich
przez Zarząd PZSiBA.
2. Zanegowanie decyzji lub opracowania Komisji, w formie pisemnej i szczegółowo uzasadnione, musi
nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia do zatwierdzenia. W innym przypadku
przedstawiona decyzja lub opracowanie uznawane jest za zaakceptowane i zatwierdzone.
§6
Członkowie Komisji wykonują swoją pracę społecznie, mają przy tym prawo do zwrotu kosztów,
poniesionych w wyniku ich działalności w KRS.
§7
Członkowie Komisji zobowiązani są do aktywnego działania w zakresie, wynikającym z pełnionej przez
nich w KRS funkcji.
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§8
Kadencja Komisji jest zgodna z kadencją władz PZSiBA.
Komisja liczy od 3 do 7 osób, w tym:
a. przewodniczącego;
b. wiceprzewodniczącego;
c. sekretarza;
d. skarbnika;
e. członków Komisji.
Sposób ustalania składu Komisji określa Walne Zgromadzenie PZSiBA.
W przypadku zaistnienia bieżących potrzeb:
a. Komisja może czasowo rozszerzać lub zmniejszać swój skład w ramach lub ponad ramy
wyznaczone w punkcie 2, dostosowując się do powstałych sytuacji. Czasowa zmiana składu traci
moc po rozwiązaniu sytuacji, dla której została wprowadzona;
b. wszystkim członkom Komisji mogą być przydzielane, czasowo lub na stałe, funkcje inne niż
przewidziane w punkcie 2, przy czym niedopuszczalne jest łączenie funkcji skarbnika z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego;
c. gdy Komisja składa się tylko z 3 (trzech) członków, łączone są funkcje sekretarza i skarbnika.
§9

Podział kompetencji wewnątrz Komisji:
Przewodniczący:
a. kieruje pracą Komisji;
b. prowadzi zebrania i głosowania Komisji, niezależnie od zastosowanej formy;
c. odpowiada za przekazywanie decyzji Komisji innym organom Związku i osobom, których decyzja
dotyczy;
d. reprezentuje Komisję przed innymi organami Związku, z wyjątkiem sytuacji, w których Komisja
wyznaczy do tej czynności innego członka Komisji;
e. realizuje inne zadania, powierzone mu przez Komisję.

Wiceprzewodniczący:
a. zastępuje przewodniczącego w przypadku niemożności sprawowania przez niego tej funkcji;
b. realizuje zadania, powierzone mu przez Komisję.
Sekretarz:
a. dokumentuje zebrania Komisji;
b. odpowiada za przygotowanie sprawozdań z działalności Komisji;
c. koordynuje publikację aktów prawnych, uchwalanych przez Komisję.
Skarbnik:
a. prowadzi dokumentację finansową działalności Komisji;
b. realizuje inne zadania, powierzone mu przez Komisję.
Członek Komisji:
a. uczestniczy, poprzez dyskusje i głosowania, w podejmowaniu decyzji przez Komisję;
b. realizuje zadania, powierzone mu przez Komisję.
§ 10
Zebrania Komisji:
a. mogą odbywać się w formie spotkań bezpośrednich, konferencji telefonicznych, wymiany
korespondencji (również elektronicznej) lub innej formie, zatwierdzonej przez Komisję;
b. są zebraniami, podczas których można podjąć wiążące decyzje tylko w przypadku, kiedy uczestniczy
w nich co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczący lub
wiceprzewodniczący;
c. odbywają się niezwłocznie po skierowaniu do Komisji wniosku lub prośby o opinię Komisji.
§ 11
1. Decyzje Komisji, dotyczące opracowania wewnętrznych aktów prawnych Związku, są podejmowane
i przekazywane odpowiednim organom w terminie, umożliwiającym wdrożenie wypracowanych
wniosków.
2. Komisja podejmuje decyzje poprzez głosowanie.
3. Decyzje Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że przed
głosowaniem zdecydowano inaczej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego
obrad.
§ 12
Tryb powoływania i uzupełniania składu Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej reguluje Uchwała Walnego
Zgromadzenia PZSiBA z 6 grudnia 2008 roku:
a. trzech członków Komisji powołuje Walne Zgromadzenie Delegatów PZSiBA;
b. po dobrowolnym ustąpieniu któregoś z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie skład
trzonu Komisji uzupełnia Zarząd;
c. prawo do uzupełniania pozostałych członków Komisji przysługuje Komisji.
§ 13
Usunięcie członka Komisji może nastąpić w przypadku:
a. rezygnacji członka;
b. odwołania członka decyzją Komisji w ramach posiadanych uprawnień lub przez Walne Zgromadzenie
Delegatów PZSiBA.
§ 14
Regulamin Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej został zatwierdzony przez Zarząd PZSiBA 16 kwietnia
2010 roku i wchodzi w życie bezpośrednio po zatwierdzeniu.
Zarząd PZSiBA
Komisja Regulaminowo-Sędziowska PZSiBA

