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DECYZJA  

 

Zarząd Polskiego Związku Bilardowego na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2019 roku                 

w składzie: 

- Grzegorz Kędzierski 

- Izabela Gajek  

- Dariusz Kobacki  

- Arkadiusz Sząszor  

po rozpoznaniu sprawy Wiktora Zielińśkiego  

na skutek odwołania  

od decyzji Komisji Dyscyplinarnej z dnia 8 czerwca 2019 roku ,  

Syg. KD/W3/2019 : 

 

1. zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że na podstawie § 8 pkt 

1 i 3 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Bilardowego, 

wykonanie wymierzonej obwinionemu Wiktorowi Zielińskiemu kary 

dyskwalifikacji okresowej    ( zawieszenia w prawach zawodnika 

Polskiego Związku Bilardowego  na okres 6 miesięcy ) zawiesza na okres 

próby wynoszący 2 ( dwa ) lata . 

2. w pozostałym zakresie zaskarżone postanowienie utrzymuje w mocy . 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE  

 

W ocenie Zarządu , wskazana w przedmiotowym postanowieniu kwalifikacja 

przewinień dyscyplinarnych określonych w § 1 pkt. 2 lit. c) i d) Regulaminu 

Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Bilardowego, § 12 pkt. 21 Regulaminu 

Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Bilardowego, poprzez zamieszczanie na 

portalu facebook.com treści nieprawdziwych i godzących w cele Polskiego 

Związku Bilardowego określone w par. 10 pkt. 1 lit. a), b) i c) Statutu Polskiego 

Związku Bilardowego oraz naruszenia zapisów Deklaracji członka Kadry 

Narodowej, jest prawidłowa. Przemawia  za tym ustalona bezspornie treść 

wypowiedzi zamieszczanych przez obwinionego, jak i wykładnia językowa i 

celowościowa wskazanych norm. 

 

 Analizując, przytoczone w postanowieniu Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku 

Bilardowego z dnia 8 czerwca 2019 roku, cytaty treści zamieszczanych przez Wiktora 

Zielińskiego na platformie facebook.com, wskazać należy, iż w znacznej części odnoszą się 

one do działalności Polskiego Związku Bilardowego. Wskazując, że „Wg mnie to im w ogóle 

nie zależy na tym aby którykolwiek z polskich zawodników stał się jednym z najlepszych na 

świecie. (…) Organizowanie amatorskiej ekstraklasy podczas Tallin open albo Bucharest 

Open to jest pol tour gdzie większość na ten turniej nie jedzie osiągnąć wynik sportowy,                    

a jedzie tam po to aby dobrze się pobawić w weekend ze znajomymi przy paru piwkach albo 

flaszce. (…) To jest przykre, że kadra musi jeździć na takie ścierwo zamiast starać się 

przebić do światowej czołówki. Ale nasz związek tego chyba nigdy nie zrozumie.” – 

obwiniony kreuje obraz Polskiego Związku Bilardowego jako organizacji, której nie 

interesują wyniki polskich sportowców, ich rozwój, a samych zawodników uczestniczących 

w sankcjonowanych przez Polski Związek Bilardowy turniejach przedstawia jako osoby 

chcące się pobawić ze znajomymi spożywając alkohol. Ponadto wskazanie przez 

obwinionego, iż, „z tych 100 osób około 80 jedzie tam po to aby spotkać się z kolegami                 

ze świata bilardowego i żeby w sobotni wieczór wyjść na parę browarków albo wypić 

flaszeczkę. Jaki turniej takie i podejście zawodników.” było podaniem faktów, które według 

ustaleń Komisji Dyscyplinarnej są nieprawdziwe i szkalują zarówno obraz turnieju                         

jak i uczestniczących w nim zawodników, trenerów, sponsorów, organizatorów                                

i wszystkich osób i firm zaangażowanych w organizację imprezy. Zaznaczyć należy, że 

zamieszczenie takich twierdzeń na platformie internetowej może stanowić przestępstwo 

określone w art. 212 § 2 k.k.  

 



 

 

 

 

Podobnie też, nieprawdą jest twierdzenie obwinionego, iż „prawda jest taka, że nikt z 

UKS-ów jakiś nie doszedł do bilardowej czołówki i te całe rozsiewanie plotek po 

całym świecie jakie to świetne Polska ma sekcje bilardowe w szkołach jest 

nudne… dużo ludzi na świecie myśli że to przez to szkółki bilardowe mamy tylu 

dobrych zawodników a to kłamstwo i muszę sprostować trochę te fakty… nikt 

przez junior toury się nie rozwinął czy jakiekolwiek inne juniorskie turnieje w 

Polsce”. Wskazać trzeba, że taka krytyka systemu szkoleniowego wdrożonego przez Polski 

Związek Bilardowy nie jest godna zawodnika, który był reprezentantem kadry narodowej, 

a sam uczestnicząc wcześniej w tym systemie sportowym medale na arenie 

międzynarodowej zdobywał. Bezspornym jest, że wielu medalistów Mistrzostw 

Europy Juniorów, Mężczyzn i Kobiet rozpoczynało swoją karierę sportową w UKS-

ach (Uczniowskich Klubach Sportowych). Wielu zawodników obecnej kadry narodowej 

juniorów stanowią młodzi sportowcy, którzy swoją przygodę z bilardem rozpoczęli trenując 

w UKS-ach, a z pośród nich wywodzą się również medaliści tegorocznych Mistrzostw Europy 

Juniorów ( czyli byli koledzy z obecnej kadry narodowej o których w taki sposób wyraził się 

obwiniony ) . Niewątpliwie, twierdzenia krytykujące system szkolenia wdrożony przez Polski 

Związek Bilardowy uderzają w opinię o Polskim Związku Bilardowym, na którą organizacja 

ta pracowała przez wiele lat i dla dużej ilości związków sportowych                w Europie i 

na świecie stanowi wzorzec systemu szkolenia zawodników. System sportowy oraz 

szkolenia młodzieży wdrożony przez Polski Związek Bilardowy był prezentowany                   

na Walnym Zgromadzeniu EPBF oraz na największych targach bilardowych na świecie                    

w Chinach jako jeden z najlepszych na świecie. We wskazanym kontekście wypowiedzi 

zamieszczane przez obwinionego na platformie facebook.com należy uznać za nieetyczne               

i naruszające normy współżycia sportowego . Wypowiedzią tą obraził nie tylko byłych  

kolegów z kadry narodowej, ale i tysiące dzieci i ich opiekunów grających i trenujących  

wcześniej i obecnie w Uczniowskich Klubach Sportowych  

 Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nie jest trafny wskazany                              

w odwołaniu zarzut, iż wypowiedzi obwinionego nie były adresowane, ani wycelowane 

przeciwko oraz wobec Polskiego Związku Bilardowego, ani żadnego z jego Członków, 

Trenerów czy zawodników, a ponadto miały charakter wyłącznie wyrażenia własnego 

poglądu oraz polemiki na trudne oraz istotne kwestie związane z bilardem w Polsce oraz 

sytuacją i okolicznościami których świadkiem był Wiktor Zieliński. 

 Odnosząc się do przyjętej przez Komisję Dyscyplinarną Polskiego Związku 

Bilardowego kwalifikacji przewinienia dyscyplinarnego jako określonego w par. 1 pkt. 2 lit. 

c) i d) Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Bilardowego  

 



 

 

 

 

oraz par. 12 pkt. 21 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Bilardowego, 

poprzez zamieszczanie na portalu Facebook treści nieprawdziwych i godzących w cele 

Polskiego Związku Bilardowego określone w par. 10 pkt. 1 lit. a), b) i c) wskazać należy,             

że jest ona prawidłowa.  

 Przepis § 1 pkt. 2 lit. c) stanowi, iż kary dyscyplinarne wymierzane są za przewinienia 

w związku z przekroczeniem postanowień Statutu i uchwał Związku oraz innych przepisów 

i zasad sportowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polski lub kraju na terenie 

którego powstały. Wskazać tu należy, że obwiniony, w deklaracji członka kadry narodowej, 

zobowiązał się między innymi do rozwiązywania wszelkich problemów sportowych wyłącznie 

z trenerem kadry lub przedstawicielem Zarządu Związku; informować w mediach 

społecznościowych oraz wywiadach, konferencjach itp., że jego start został 

sfinansowany/dofinansowany ze środków Polskiego Związku Bilardowego i MSiT. W tym celu 

używać hasztag: #bsw, #pzbil, #msit, dbając jednocześnie o pozytywny wizerunek sportu 

bilardowego oraz pozostałych członków kadry narodowej. Są to zasady sportowe do których 

przestrzegania obwiniony zobowiązał się, a ponadto podpisując deklarację członka kadry 

narodowej zaakceptował zapis, iż nieprzestrzeganie statutu członka kadry narodowej może 

skutkować zastosowaniem wobec mnie odpowiednich sankcji, włącznie ze skreśleniem                     

z kadry. 

Ponadto wskazując na cele Związku wskazane w § 10 pkt. 1 lit. a), b) i c)  Statutu 

Polskiego Związku Bilardowego zaznaczyć należy, że wypowiedzi obwinionego są sprzeczne 

z tymi celami. Należy zaznaczyć, że przedstawiony przez Wiktora Zielińskiego obraz 

polskiego bilarda nie wpływa na jego popularyzację, rozwój i promocję, a wręcz przeciwnie 

ukazuje go w bardzo niekorzystnym świetle. W ten sposób zawodnik zamiast działać                        

na korzyść Polskiego Związku Bilardowego, chronić jego prawa i interesy, a także dbać                        

o dobry wizerunek osób zaangażowanych w działalność Związku ( trenerów, Klubów 

zawodników , działaczy, sędziów ) , krytykuje jego działalność przedstawiając nieprawdziwe 

fakty dotyczące systemu szkoleniowego, charakteru imprez sportowych jak i intencji 

towarzyszącej zawodnikom uczestniczącym w turniejach sankcjonowanych przez Polski 

Związek Bilardowy. 

Dodać również należy, że nie jest prawdą jakoby informacja była prywatną opinią                        

i dotarła do niewielkiej grupy osób. Biorąc pod uwagę ilość znajomych obwinionego                            

oraz osób, które włączyły się i widziały te nieprawdziwe wypowiedzi można domniemywać, 

że mówimy tutaj o wielu tysiącach osób. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Istotnym jest, iż zgodnie § 20 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku 

Bilardowego w przypadkach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, KD rozstrzyga 

według własnego uznania stosując przepisy Statutu, Regulaminów, Postanowień Związku, 

co w przedmiotowej sprawie bez wątpienia daje możliwość odniesienia się Komisji 

Dyscyplinarnej do działań godzących w dobre imię Polskiego Związku Bilardowego,                   

a podejmowanych przez obwinionego poprzez działanie na portalu społecznościowym 

facebook.com.   

 

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że obwiniony  jest młodą osobą i do tej pory nie był 

karany dyscyplinarnie oraz przeprosił za swoje przewinienie,  Zarząd Polskiego Związku 

Bilardowego postanowił zawiesić wykonanie wymierzonej Wiktorowi Zielińskiemu kary                    

na okres próby wynoszący 2 ( dwa ) lata .  

 

Niniejsza decyzja (postanowienie) jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu                       

w trybie wewnątrzzwiązkowym.  

Ostateczne decyzje dyscyplinarne Polskiego Związku Bilardowego mogą być 

zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie 

Olimpijskim w terminie 30 dni od daty doręczenia stronie postępowania dyscyplinarnego 

decyzji (postanowienia) Zarządu Polskiego Związku Bilardowego wraz z uzasadnieniem,  

za pośrednictwem Zarządu Polskiego Związku Bilardowego. 

 

 
 

            Prezes Zarządu  
 
      Polskiego Związku Bilardowego 
 
       Grzegorz Kędzierski   
 
 
 
 


