
 

SPRAWOZDANIE KOLEGIUM SĘDZIÓW PZJ 

ZA OKRES 25.06.2020 – 11.05.2021 

 

Skład Kolegium Sędziów 

 

1. Stanisław Helak – Przewodniczący 

2. Natalia Gruszka – skoki 

3. Czesława Grycz – powożenie 

4. Paweł Kleszcz – pozostałe konkurencje 

5. Agata Komorowska (Jarzycka do  09.2020r.) - WKKW 

6. Katarzyna Widalska – Komisarz Generalny 

7. Katarzyna Meger – sekretarz 

 

8. Marlena Gruca – Rucińska –  ujeżdżenie – rezygnacja:30.11.2020; obowiązki 

przejęła Katarzyna Widalska 

9. Zofia Jurczyńska – Kret - odpowiedzialna za sport Dzieci i Młodzieży- 

rezygnacja: 1.03.2021; obowiązki przejął Stanisław Helak 

 

W omawianym okresie odbyło się jedno zebranie Kolegium Sędziów PZJ w 

Lesznie w dniu 5 listopada 2020 roku. W spotkaniu „na żywo” uczestniczyli 

Stanisław Helak, Natalia Gruszka, Katarzyna Widalska, Paweł Kleszcz i Katarzyna 

Meger, przez łącza Whatsap Agata Komorowska i Czesława Grycz. Na spotkaniu 

przyjęto znowelizowaną wersję Przepisów Ogólnych oraz wstępnie znowelizowano 

Przepisy o Osobach Oficjalnych. 

Odbyły się 2 spotkania na zoomie: 29 stycznia 2021 i 26 lutego 2021 roku. 

Na bieżąco przeprowadzane są konsultacje telefoniczne i mailowe. W razie 

konieczności członkowie Kolegium Sędziów biorą udział w telekonferencjach i 

spotkaniach Zarządu czy poszczególnych konkurencji. 

 

W okresie od 25 czerwca 2020 do 11 maja 2021 Kolegium Sędziów podjęło 95 

uchwał w tym: 

– 7 uchwał nadających 3 klasę sędziowską (26 osób uzyskało uprawnienia 

sędziego 3 klasy), 

– 20 uchwał dotyczących awansów sędziowskich ( 23 osoby awansowały), 

– 5 uchwał dotyczących wniosków o przedłużenie uprawnień sędziowskich, 

– 8 uchwał nadających uprawnienia promotora lub wykładowcy, 

– 8 uchwał w sprawie dopingu, 

– 3 odwołania, 



– 4 poparcia wniosków na kursy FEI, 

– 27 uchwał dotyczących przepisów i regulaminów, 

– aktualizacja wytycznych dotyczących COVID-19, 

– System Oceny Kompetencji w skokach; 

– Opracowane zostały podręczniki dla komisarzy w skokach -Natalia Gruszka i 

powożeniu -Barbara Berezowska 

Na bieżąco KS PZJ: 

- analizuje przepisy i regulaminy wszystkich konkurencji i zatwierdza ich 

ostateczny kształt wysyłany do Zarządu PZJ celem zatwierdzenia 

- Grupa w składzie Stanisław Helak, Natalia Gruszka i Sekretarz Generalny PZJ 

Łukasz Jankowski pracują nad dalszą nowelizacją Przepisów Ogólnych – czekają na 

opinię prawną i nad Przepisami o Osobach Oficjalnych, celem ich spójności z 

powstającym systemem informatycznym Związku i korektami zapisów wynikających 

z postanowień Walnego Zgromadzenia i zmian w regulaminach poszczególnych 

konkurencji 

– opiniuje propozycje zawodów, 

– zatwierdza obsady osób oficjalnych na zawodach, kursy sędziowskie 

podstawowe, licencyjne i doszkalające, szkolenia komisaryczne 

– udziela informacji i odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące zawodów, 

przepisów, kursów 

– analiza wniosków wpływających do członków KS, 

– analizuje sprawozdania z zawodów 

– ewidencja komisarzy; 

 

Katarzyna Meger 

Sekretarz KS PZJ 

Bydgoszcz 13.05.2021 


