Sprawozdanie Kolegium Sędziów PZJ
z działalności w roku 2017 i 2018
Sprawozdanie obejmuje okres działalności od dnia 6 lipca 2017 roku do dnia 6 czerwca 2018 roku,
1. Stan organizacyjny
1.1. Powołanie KS PZJ
W dniu 6 lipca 2017r. Zarząd PZJ odwołał dotychczasowy skład KS PZJ i powołał Jan Posłusznego na
Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Uchwałami Zarządu PZJ nr U/1366/15/Z/2017 i U/1423/16/Z/2017
powołano Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego w składzie:
Jan Posłuszny – Przewodniczący KS PZJ I Komisarz Generalny PZJ,
Joanna Mularczyk - Sekretarz Kolegium Sędziów,
Sławomir Pietrzak – odpowiedzialny za dyscyplinę ujeżdżenia, paraujeżdżenia i WKKW,
Anna Stanek - odpowiedzialna za sprawy sędziowskie w dyscyplinie skoki przez przeszkody,
Sylwia Bogacz – odpowiedzialna za dyscyplinę powożenia i parapowożenia,
Paweł Kleszcz – odpowiedzialny za sportowe rajdy konne, woltyżerkę i reining.
1.2. Zebrania KS PZJ
W dniu 18 września 2017r.i 3 grudnia 2017r. odbyły się zebranie KS PZJ, których tematyką były:
- zasady funkcjonowania Kolegium,
- projekt nowego Regulaminu KS PZJ,
-polityka obsad osób oficjalnych na zawodach krajowych i międzynarodowych,
- wypracowanie stanowiska w sprawie uchwał Zarządu PZJ odnoszących się do spraw sędziowskich,
- sprawy dyscyplinarne związane z konfliktem interesów.
Podjęto uchwałę o skierowaniu Regulaminu KS PZJ na lata 2017-2020 do uchwalenia przez Zarząd PZJ.
1.3. Zebranie KS PZJ z Zarządem PZJ
W dniu 18 września 2017r., 24 listopada 2017r. i 17 maja 2018r. odbyły się spotkania Zarządu PZJ z KS PZJ
w celu omówienia bieżących tematów, którymi były:
- organizacja i bieżące funkcjonowania KS PZJ,
- sprawy dyscyplinarnych w Związku,
- ustalenie zasad egzekwowania i podejmowania uchwał dotyczących spraw sędziowskich,
- przyjęcie procedury przyjmowania przepisów i regulaminów poszczególnych dyscyplin.

1.4. Współpraca z Wojewódzkimi Związkami Jeździeckimi
KS PZJ jako gremium będące reprezentantem środowiska sędziowskiego zorganizowało obowiązkowe
doroczne zebranie z Przewodniczącymi Kolegiów Sędziów WZJ. Spotkanie odbyło się na terenie SGGW w
Warszawie w dniu 27 stycznia 2018r.
Tematyka spotkania dotyczyła:
- omówienie najistotniejszych spraw sędziowskich minionego roku,
- zmian w przepisach wszystkich dyscyplin jeździeckich na 2018r. i uwag wnoszonych przez WZJ-ty
w tych sprawach,
- systemu powoływania osób oficjalnych na zawody w najbliższym sezonie,
- prezentacji stanowisk KS poszczególnych WZJ w sprawach dotyczących przyjętych przez Zarząd PZJ
uchwał oraz uwag do tworzonego Regulaminu Zawodów Towarzyskich.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na:
- odczuwalny brak zaufania do osób oficjalnych ze strony Zarządu i nakładanie na sędziów obowiązków
nie związanych bezpośrednio z sędziowaniem,
- potrzebę uproszczenia raportu Delegata Sędziowskiego PZJ,
- konieczność wcześniejszego konsultowania z KS PZJ zmian w przepisach i regulaminach
wprowadzanych drogą uchwał Zarządu PZJ.
Zwracano uwagę na potrzebę szybkiego publikowania na stronie internetowej Związku wprowadzanych
zmian w przepisach i regulaminach.
W odniesieniu do Zawodów Towarzyskich przedstawiono pogląd aby funkcjonowały dwa systemy: zawody
autoryzowane przez WZJ i zawody tylko prowadzonych przez kwalifikowanych sędziów PZJ. W sprawie
nagród finansowych prezentowano stanowisko by pozostawić to w gestii organizatorów. Wnioskowano o
organizację cyklicznych szkoleń dla promotorów i wykładowców oraz szkoleń i konferencji doszkalających
dla sędziów.
1.5. Stan kadry sędziowskiej
Aktualnie z na liście sędziów jeździeckich Polskiego Związku Jeździeckiego znajduje się 506 osób mających
uprawnienia, bardzo często równocześnie w kilku konkurencjach jeździeckich. Dlatego w poniższym
zestawieniu łącznie wykazanych jest 1218 klas sędziowskich z aktualną licencją.
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Natomiast międzynarodowe uprawnienia sędziowskie posiada 38 osób zaś 71 osób uzyskało status
komisarza FEI.
W ostatnich latach w kraju organizowanych jest rocznie ok. 220 imprez jeździeckich wpisanych do
kalendarza ogólnopolskiego. Liczbę zawodów ogólnopolskich uzupełniają zawody regionalne. Biorąc pod
uwagę całkowitą liczbę sędziów i liczbę imprez jeździeckich, do obsługi każdej z nich dysponujemy minimum
4 sędziami z licencją PZJ.
Z powyższego wynika, iż istnieją wystarczające warunki, aby wszyscy sędziowie, uwzględniając klasę
i aktualną licencją uczestniczyli w zawodach nabywając doświadczenia odbywali praktyki zgodnie z
wymaganiami dotyczącymi utrzymania statusu sędziowskiego i przyjętej ścieżki awansowej. Niestety część
organizatorów ma swoje preferencje, zapraszając wyłącznie wybranych sędziów lub nawet zawierając
nieformalne kontrakty. Tworzy to sytuację, w której dla pewnej grupy sędziów nie wystarcza miejsc do
odbywania praktyk sędziowskich i po pewnym czasie mimo ich chęci zaangażowania się, tracimy te osoby z
grona sędziowskiego. Zaradzić temu może tylko transparentny system powoływania sędziów na zawody.
Oczywistym jest, że organizator powinien mieć prawo do wyrażania opinii z kim chciałby współpracować –
jednak stosując obowiązujące przepisy, wyznaczanie składu osób oficjalnych musi być wynikiem
porozumienia z organizatorem, komisjami sportowymi i Kolegium Sędziów. Ostateczną decyzję musi
podejmować KS PZJ, odpowiedzialne za szkolenia i funkcjonowanie osób oficjalnych.
Szczególnie konieczne jest podjęcie takich działań w odniesieniu do osób oficjalnych posiadających
uprawnienia międzynarodowe.
1.6. Sędziowie seniorzy
KS PZJ kierując się zapisami Przepisów o Sędziach Jeździeckich przedłużyło10 sędziom, którzy ukończyli 70
lat, możliwość pełnienia funkcji sędziowskich o kolejne 2 lata. W ostatnich latach na forum FEI toczy się nie
zauważona w kraju dyskusja o limicie wieku osób oficjalnych. Na postawione w tej sprawie pytanie,

KS WZJ-tów opowiedziały się stanowczo za utrzymaniem obecnego limitu wieku.

Konieczne jest

przedyskutowanie w środowisku tej kwestii by w oparciu o obecną sytuację przyjąć w powstających
Przepisach o Osobach Oficjalnych współczesne rozwiązania. Należy także stworzyć warunki by starsi
sędziowie, z odpowiednim doświadczeniem, pełnili role mentorów wprowadzających w arkana sztuki
sędziowskiej młodsze koleżanki i kolegów.
2. Działalność Kolegium Sędziów PZJ
2.1. Zatwierdzanie składów obsad osób oficjalnych
Działalność obecnego KS PZJ rozpoczęła się w połowie 2017 roku i ze względu na trwający sezon
jeździecki z konieczności była kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań i podjętych decyzji głównie w
sprawach obsad sędziowskich na zawodach. Stałą czynnością pochłaniającą sporo czasu osobom
pracującym społecznie w KS PZJ było zatwierdzanie propozycji zawodów, których łącznie w sezonie jest
około 220 w tym około 40 imprez międzynarodowych. Każdorazowo analizując obsady w głównej mierze
aprobowano składy zaproponowane przez organizatorów. Z uwagi na oczekiwania względem Delegatów
Sędziowskich PZJ i potrzebę nadzoru nad zawodami, konieczne jest wdrożenie systemu powoływania
sędziów na te stanowiska oraz sędziów międzynarodowych i komisarzy FEI na zawody międzynarodowe.
Prowadzone to musi być przy pełnym zrozumieniu zainteresowanych stron i w oparciu o istniejące przepisy
przy całkowitym wsparciu Zarządu PZJ. Stwierdzić należy, że niestety pewna część publikowanych
propozycji zawodów nie była przedstawiana do akceptacji KS PZJ.
2.2. Szkolenia i edukacja
Ze względu na upływający 2 letni cykl ważności licencji sędziowskich, pod koniec 2017r. i na początku 2018r.
KS PZJ zatwierdziło 58 seminariów licencyjnych dla sędziów w skokach, ujeżdżeniu, wkkw, powożeniu,
woltyżerce i sportowych rajdach konnych. Równocześnie Wojewódzki Związki Jeździeckie zgłaszały
zapotrzebowanie na szkolenie nowych sędziów i w okresie sprawozdawczym odbyły się łącznie 42 kursy
podstawowe. Tylko od stycznia do czerwca 2018r. KS PZJ zatwierdziło 14 kursów podstawowych, w których
uczestniczyły 184 osoby uzyskując 3 klasę sędziowską. Jednak nie wszyscy nowi sędziowie wykupili licencję.
Wraz z Biurem Związku podjęto starania o zatwierdzenie przez FEI krajowego systemu szkolenia
sędziów w skokach przez przeszkody, co pozwoli krajowym sędziom aplikować bezpośrednio na poziom
drugi na międzynarodowych kursach promocyjnych.

2.3. Promocje i nominacje
Awanse na 2 klasę sędziowską uzyskało łącznie 16 sędziów w tym troje w sportowych rajdach konnych, a
trzynaścioro w konkurencji skoki przez przeszkody. Na 1 klasę sędziowską w powożeniu awans uzyskały
cztery osoby, a sześć osób w konkurencji skoki przez przeszkody.
2.4. Promotorzy i wykładowcy
KS PZJ jest w trakcie weryfikacji listy promotorów oraz wykładowców kursów podstawowych i seminariów
licencyjnych, która łącznie obejmowała 56 uprawnionych sędziów. W okresie od sierpnia 2017 do czerwca
2018r., KS PZJ nadało uprawnie promotora i wykładowcy na kursach i seminariach sędziowskich 5 sędziom
oraz 2 gospodarzom toru w konkurencji skoki przez przeszkody.
2.5. Weryfikacja listy osób oficjalnych
FEI prowadząc ścisłą ewidencję osób oficjalnych z uprawnieniami międzynarodowymi zawiadomiło Polski
Związek Jeździecki o obniżeniu statusu lub konieczności usunięcia z listy osób oficjalnych, które nie
wypełniają ustalonych przez federację kryteriów. Miało to miejsce w odniesieniu do osób oficjalnych z
uprawnieniami w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu i wkkw. W dużej części bo aż w 20 przypadkach
dotyczyło to komisarzy FEI, mimo, że w kraju organizowanych jest co roku około 40 zawodów
międzynarodowych to nie zdołali oni odbyć w ostatnich latach wymaganej liczby praktyk na zawodach.
Dla części osób dotyczyło to również nieuczestniczenia w seminariach odświerzających.
2.6. Zmiany w przepisach i regulaminach
Po oficjalnym opublikowaniu przez FEI na początku listopada 2017r zmian w przepisach międzynarodowych,
Kolegium

Sędziów przyjęło zobowiązanie, że do końca stycznia 2018r. przedstawi Zarządowi PZJ do

zatwierdzenia zmiany w przepisach i regulaminach. Było to konieczne ze względu na szereg zmian w
przepisach niektórych konkurencji a także na fakt, że niektóre przepisy krajowe od dłuższego czasu nie były
aktualizowane. W KS PZJ przyjęto ścisły harmonogram prac nad przepisami i regulaminami. Pewną
trudnością w realizacji był fakt, że nie funkcjonowały jeszcze wszystkie komisje sportowe a obowiązujący tryb
działania wymagał opinii i konsultacji z komisją. Po zakończeniu prac nad ostateczną redakcją przepisów i
regulaminów, ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, wkkw, powożenia, woltyżerki i sportowych rajdów
konnych, KS PZJ przyjęło w głosowaniu elektronicznym 17 uchwał zatwierdzających nowe dokumenty i
skierowało wnioski o przyjęcie ich przez Zarządu PZJ.
W związku z koniecznością weryfikacji niektórych już zatwierdzonych dokumentów, w dniu 17.05.2018r.
przyjęta została jako obowiązująca szczegółowa procedura postępowania pomiędzy komisjami sportowymi
a KS PZJ.

2.7. Opiniowanie skarg składanych do Zarządu PZJ i egzekwowanie Przepisów o Sędziach Jeździeckich
W trzech sprawach dotyczących skarg kierowanych do Zarządu PZJ a przekazanych do rozpatrzenia przez
KS PZJ, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wnikliwym rozpatrzeniu wydano ostateczne
opinie kierując w jednym przypadku list pouczający do sędziego.
W sprawie dotyczącej udokumentowanego konfliktu interesów KS PZJ skierowało listy pouczające do trzech
sędziów.
W związku z toczącą się przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym sprawą dotyczącą nieetycznej postawy
sędziego, Kolegium Sędziów PZJ, dwukrotnie wnioskowało do Zarządu PZJ o zawieszenie ważności licencji
sędziowskiej do momentu ogłoszenia prawomocnego orzeczenia.
2.8. Rekomendacja
Kolegium Sędziów dostrzega duże utrudnienie w komunikacji ze środowiskiem jeździeckim w związku z
obecnym funkcjonowaniem strony internetowej Związku. W naszej ocenie wymaga to szybkiej zmiany lub
znalezienia innej oficjalnej platformy komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZJ
Jan Posłuszny

