
 

Sprawozdanie z działalności KOLEGIUM  SĘDZIÓW PZJ w okresie od 1.01.2019 r. do 
17.07.2019 r. 

Kolegium Sędziów w okresie sprawozdawczym działało w składzie: 

Jacek Wisłocki – przewodniczący i konkurencja skoków 

Małgorzata Mastalerczyk – sekretarz 

Marlena Gruca-Rucińska – konkurencja ujeżdżenia 

Józef Śnieżek – konkurencja WKKW 

Czesława Grycz – konkurencja powożenia 

Paweł Kleszcz – konkurencje: sportowe rajdy konne i woltyżerka 

Zbigniew Seibt – komisarz generalny 

W okresie sprawozdawczym sporządzono 14 protokołów zawierających 36 uchwał podjętych 
głównie podczas głosowań w trybie elektronicznym, odbyły się 2 telekonferencje a także 
członkowie KS PZJ wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Kolegiów Sędziów 
Wojewódzkich Związków Jeździeckich  zorganizowanym z inicjatywy Zarządu PZJ, 
poświęconym przygotowywanym Przepisom o Osobach Oficjalnych. 

W omawianym okresie Kolegium Sędziów PZJ opracowało we współpracy z komisjami 
dyscyplin a następnie przekazało Zarządowi PZJ do zatwierdzenia poniższe propozycje 
przepisów i regulaminów: 

• Przepisy w skokach 
• Zasady zdobywania uprawnień arbitra stylu jeźdźca, arbitra stylu konia oraz kwalifikatora 
• Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w konkurencji ujeżdżenia 
• Regulamin konkurencji WKKW 
• Przepisy w powożeniu 
• Regulamin konkurencji powożenia 
• Przepisy WKKW 
• Regulamin Pucharu Polski WKKW 
• Regulamin konkurencji sportowe rajdy konne 
• Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w sportowych rajdach konnych 
• Regulamin OOM 2019 
• Przepisy o Osobach Oficjalnych 

 

W okresie sprawozdawczym KS PZJ podjęło uchwały o zatwierdzeniu awansów 13 sędziów, 
przedłużono uprawnienia 4 sędziom, nadano uprawnienia promotorów lub wykładowców 
kursów 4 sędziom, skierowano na kurs FEI 1 sędziego oraz podjęto uchwałę o nadaniu 
Honorowej Statuetki KS PZJ – 1 osobie. 

 

 



 

W trakcie kadencji przedstawiciele KS PZJ zatwierdzali propozycje wszystkich zawodów 
szczebla centralnego oraz zawodów międzynarodowych, w zakresie proponowanych obsad 
osób oficjalnych, we wszystkich konkurencjach, które zostały skierowane do zatwierdzenia 
przez biuro PZJ. Zatwierdzane też były na bieżąco kursy podstawowe, seminaria licencyjne 
oraz wszelkie inne szkolenia, których przeprowadzenie było uzależnione od zgody Kolegium 
Sędziów.  Na bieżąco współpracowano z Zarządem i Sekretarzem Generalnym PZJ oraz z 
biurem PZJ. Utrzymywany był kontakt z Kolegiami Sędziów poszczególnych WZJ oraz z 
poszczególnymi sędziami, na bieżąco odpowiadano na przychodzące pisma, skargi lub 
zapytania. Przez cały okres sprawozdawczy KS PZJ współpracowało z Komisjami 
poszczególnych dyscyplin i za tą merytoryczną, rzeczową współpracę składamy serdeczne 
podziękowania. 

 

W imieniu Kolegium Sędziów PZJ 

Jacek Wisłocki - Przewodniczący 


