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REGULAMIN DZIAŁANIA KOLEGIUM SĘDZIÓW PZJ I  
PROCEDOWANIA ZMIAN W PRZEPISACH I REGULAMINACH PZJ 

 
Zatwierdzony Uchwałą Kolegium Sędziów PZJ nr 14/12/2021 

oraz 
Uchwałą Zarządu PZJ nr 3349/10/Z/2021 z dnia 18.12.2021 

I. POWOŁANIE I SKŁAD KOLEGIUM SĘDZIÓW 
 

1. Przewodniczący i skład Kolegium Sędziów powoływany jest i odwoływany uchwałą Zarządu PZJ. 
2. Przewodniczący Kolegium Sędziów przedstawia Zarządowi PZJ do zatwierdzenia skład Kolegium 

Sędziów, wraz proponowanym zakresem odpowiedzialności poszczególnych członków. 
3. Kolegium Sędziów składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, 

Komisarza Generalnego i Członków Kolegium Sędziów. Minimum połowa składu Kolegium Sędziów 
powinna posiadać międzynarodowe uprawnienia FEI sędziowskie lub komisaryczne. Członkowie 
Kolegium Sędziów muszą reprezentować różne konkurencje jeździeckie. 

4. Zarząd na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów może odwołać członka Kolegium Sędziów 
z jego składu. 
 

II. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI KOLEGIUM SĘDZIÓW 
 

5. Kolegium Sędziów PZJ działa na podstawie Statutu PZJ, Przepisów Ogólnych PZJ, Przepisów o 
Osobach Oficjalnych PZJ oraz niniejszego Regulaminu Kolegium Sędziów PZJ i realizuje wszystkie 
kompetencje, o których szczegółowo stanowią Przepisy o Osobach Oficjalnych. 

6. Kolegium Sędziów sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności na Walny Zjazd 
Sprawozdawczy Delegatów PZJ i sprawozdanie za okres działalności pomiędzy Walnymi Zjazdami 
Sprawozdawczo-Wyborczymi Delegatów PZJ. 

7. Kolegium Sędziów PZJ współpracuje z komisjami poszczególnych konkurencji, komisją 
weterynaryjną oraz kolegiami sędziów wszystkich Wojewódzkich Związków Jeździeckich. Kolegium 
Sędziów może powierzyć Kolegiom Wojewódzkim wykonywanie niektórych swoich funkcji w drodze 
zatwierdzającej uchwały przyjętej przez Zarząd PZJ. 

8. Kolegium Sędziów przedstawia formalne opinie w sprawach zgłoszonych przez Zarząd PZJ. 
9. Kolegium Sędziów podejmuje decyzje w zgłaszanych na bieżąco sprawach związanych z rywalizacją 

sportową w kontekście zgodności z Regulaminami i Przepisami oraz innymi regulacjami PZJ i FEI. 
Kolegium Sędziów ma prawo do ostatecznej interpretacji przepisów współzawodnictwa 
sportowego. 

 
III.  ZEBRANIA KOLEGIUM SĘDZIÓW I PROTOKOŁY 

 
10. Kolegium Sędziów odbywa spotkania robocze min. jeden raz na pół roku oraz w razie zachodzącej 

potrzeby. 
11. Spotkania robocze mogą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.  
12. Kolegium Sędziów na co dzień współpracuje w oparciu o przepływ informacji i dokumentów drogą 

mailową oraz telefoniczną, za których płynność i archiwizacje odpowiedzialność ponosi 
Przewodniczący Kolegium Sędziów. 

13. Zebrania Kolegium Sędziów są protokołowane i w ciągu 7 dni przesyłane do Biura PZJ. 
14. Protokół Kolegium Sędziów zawiera kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, nazwiska Członków 

Komisji obecnych na zebraniu, nazwiska osób zaproszonych na zebranie, numerację, treść i wynik 
głosowania uchwał, numeracje i treść podjętych decyzji. 

15. Materiały dotyczące podjętych uchwał i decyzji przechowuje Sekretarz Kolegium Sędziów i z chwilą 
zmiany osoby na stanowisku Sekretarza przekazuje protokolarnie wszystkie materiały swojemu 
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następcy. Brak przekazania dokumentacji skutkować będzie sankcjami jak w przypadku osoby 
mającej zobowiązania wobec PZJ z zawieszeniem licencji włącznie. 

16. Protokoły z posiedzeń KS i Uchwały KS publikowane są na stronie internetowej Związku. 
17. Osoby wchodzące w skład Kolegium Sędziów zobowiązane są do wykonywania swoich obowiązków 

ze starannością, postępując zawsze zgodnie z Przepisami i Regulacjami PZJ i FEI. 
18. Posiedzenia Kolegium Sędziów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 2/3 

członków Kolegium Sędziów. 
19. W pracach Kolegium Sędziów mogą uczestniczyć z głosem doradczym eksperci zapraszani przez 

Przewodniczącego Kolegium Sędziów z jego inicjatywy lub na wniosek innego Członka Kolegium 
Sędziów. 

20. Uchwały i decyzje Kolegium Sędziów są przyjmowane poprzez głosowanie zwykłą większością 
głosów. W głosowaniu musi wziąć udział 1/2 członków Kolegium Sędziów. W przypadku równej 
ilości głosów za i przeciw przeważa głos Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Uchwały i decyzje 
Kolegium Sędziów mogą być przyjmowane w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

21. Przy głosowaniach przyjmowany jest jeden z poniższych trybów głosowania: 
• Pilny – głosowanie trwa 24 godziny od jego ogłoszenia 
• Specjalny – głosowanie trwa 3 dni od jego ogłoszenia 
• Zwykły – głosowanie trwa 5 dni od jego ogłoszenia 
Informacje o głosowaniach, przesyłane są do Członków KS przez Sekretarza KS, na polecenie 

Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego KS. 
 

IV. PROCEDOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH KRAJOWYCH 

Zmiany w Przepisach i Regulaminach PZJ, procedowane są przez właściwe Komisje PZJ i Kolegium 
Sędziów PZJ zgodnie z następującymi zasadami: 

22. Przewodniczący właściwej Komisji PZJ lub Członek Komisji przez niego wyznaczony, przesyła w 
terminie do dnia 30 listopada danego roku, ustaloną przez Komisję, edytowalną wersję przepisów 
i regulaminów z zaznaczonymi zmianami do Przewodniczącego Kolegium Sędziów, celem dokonania 
ostatecznej redakcji.  

23. Zatwierdzenie wersji z zaznaczonymi zmianami przepisów i regulaminów przez Komisję, musi być 
przyjęte uchwałą Komisji. Podjęcie przez Komisję uchwały przyjmującej daną wersję dokumentu, 
obliguje Komisję do niezwłocznego przesłania go, do Kolegium Sędziów oraz Sekretarza 
Generalnego PZJ. 

24. Ostateczna redakcja dokonana przez Kolegium Sędziów nie może obejmować zmian 
merytorycznych. Jeżeli zdaniem Kolegium Sędziów, zmiany merytoryczne są konieczne, to Kolegium 
Sędziów z inicjatywą takich zmian występuje do Komisji Dyscypliny. Prawo ostatecznego 
zatwierdzenia zmiany merytorycznej, zaproponowanej przez Kolegium Sędziów należy wyłącznie do 
odpowiedniej Komisji Dyscypliny Sportowej PZJ. Zmiany merytoryczne proponowane przez 
Kolegium Sędziów, są procedowane przez Komisję w przeciągu maksymalnie 5 dni.  

25. Przewodniczący Kolegium Sędziów PZJ lub członek KS przez niego wyznaczony, w terminie do dnia 
15 grudnia danego roku, przesyła do Sekretarza Generalnego PZJ ostatecznie zredagowaną wersję 
procedowanych dokumentów. Dokumenty przesyłane są w formacie pdf z zaznaczonymi zmianami 
i w wersji czystej - po poprawkach bez zaznaczenia zmian. 

26. Zatwierdzenie ostatecznej wersji przepisów i regulaminów przez Kolegium Sędziów, musi być 
przyjęte uchwałą Kolegium Sędziów. O przyjęciu uchwały niezwłocznie informowany jest Sekretarz 
Generalny PZJ oraz Przewodniczący właściwej Komisji.  

27. Sekretarz Generalny PZJ przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi PZJ, dostarczone przez Kolegium 
Sędziów, ostateczne wersje dokumentów. Po zatwierdzeniu uchwałą Zarządu PZJ, przepisy i 
regulaminy PZJ, zamieszczane są na stronie internetowej PZJ w wersji z zaznaczonymi zmianami 
oraz w wersji czystej. 
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28. Zarząd PZJ do dnia 31 grudnia danego roku podejmuje decyzję o zatwierdzeniu poszczególnych 
Przepisów i Regulaminów.  

29. W razie decyzji o niezatwierdzeniu dokumentów, Zarząd formułuje propozycje zmian w 
poszczególnych przepisach. Właściwa Komisja i Kolegium Sędziów są zobligowane do 
wprowadzenia zmian proponowanych przez Zarząd, po sprawdzeniu ich zgodności z innymi 
przepisami i regulaminami. Wprowadzenie zmian musi nastąpić w przeciągu 14 dniu od otrzymania 
propozycji zmian.  

30. Przewodniczący Kolegium Sędziów ma prawo sprostowania edytorskich pomyłek, przesyłając 
podpisany dokument z zaznaczoną poprawką do Sekretarza Generalnego PZJ. Wprowadzenie zmian 
merytorycznych w przepisach i regulaminach po dacie ich przyjęcia przez Zarząd, wymaga uchwały 
Zarządu PZJ.  

 
V. WPROWADZANIE ZMIAN W PRZEPISACH FEI DO PRZEPISÓW PZJ 

 
31. W przypadku wprowadzania zmian w przepisach FEI do polskich przepisów i regulaminów, bez 

wprowadzania dodatkowych zmian merytorycznych, tłumaczenia dokonuje tłumacz 
zaproponowany przez Kolegium Sędziów, zatwierdzony przez Prezesa PZJ. Tłumacz współpracuje z 
przedstawicielem Kolegium Sędziów jako recenzentem tłumaczenia.  

32. Tłumacz przedkłada Przewodniczącemu Kolegium Sędziów i Sekretarzowi Generalnemu PZJ 
tłumaczenie wraz z fakturą za wykonanie usługi. Płatność za fakturę będzie zrealizowana po 
zatwierdzeniu tłumaczenia przez Kolegium Sędziów PZJ. 

33. Przewodniczący Kolegium Sędziów lub Członek KS przez niego wyznaczony, po zatwierdzeniu 
tłumaczenia przez Kolegium Sędziów, przesyła do Sekretarza Generalnego PZJ i Przewodniczących 
właściwych Komisji PZJ, ostatecznie zredagowane przez Kolegium Sędziów i podpisane 
elektronicznie wersje z zaznaczonymi zmianami oraz wersje czyste przepisów i regulaminów PZJ z 
implementowanymi przepisami FEI w wersji pdf. 

34. Kolegium Sędziów jako ostatnia instancja zatwierdza całościowe dokumenty przepisów z 
przetłumaczonymi implementacjami przepisów FEI. Zatwierdzenie ostatecznej wersji tłumaczenia 
przepisów przez Kolegium Sędziów musi być przyjęte uchwałą Kolegium Sędziów PZJ. 

 
VI. PROCEDOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH I REGULAMINACH FEI 

 

Propozycje zmian w Przepisach i Regulaminach FEI procedowane są według następujących zasad: 

35. Przewodniczący właściwych Komisji PZJ lub Członkowie przez nich wyznaczeni oraz inne organy 
statutowe związane z organizacją przez PZJ współzawodnictwa sportowego, przedstawiają 
Kolegium Sędziów PZJ propozycje zmian w Międzynarodowych Przepisach FEI wraz z uzasadnieniem 
w terminie do 15 lutego danego roku. 

36. Kolegium Sędziów może procedować propozycje zmian z inicjatywy własnej. 
37. Wszystkie propozycje zmian, uwagi i uzasadnienia, na każdym etapie ich procedowania, są 

przedstawione w języku angielskim. 
38. Przewodniczący Kolegium Sędziów lub wyznaczony przez niego Członek KS, zaakceptowane przez 

Kolegium Sędziów propozycje zmian w przepisach FEI, przesyła Sekretarzowi Generalnemu PZJ w 
terminie do 20 lutego danego roku. Propozycje zmian muszą być przesłane na drukach 
wymaganych przez FEI. 

39. Sekretarz Generalny PZJ przesyła wszystkie otrzymane od Kolegium Sędziów propozycje zmian w 
narzuconym przez FEI terminie. 

40. Kolegium Sędziów oraz inne Organy PZJ, pracujące nad poszczególnymi propozycjami zmian, 
otrzymają od Sekretarza Generalnego PZJ w lipcu danego roku zbiór propozycji zmian do Przepisów 
i Regulaminów FEI proponowanych przez wszystkie Narodowe Federacje.  
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41. W przeciągu 14 dni od otrzymania zbioru, o którym mowa w pkt. 6, właściwe Komisje są 
zobowiązane do przesłania do Kolegium Sędziów uwag wraz z uzasadnieniem, ale w odniesieniu 
wyłącznie do zmian już zaproponowanych w przedmiotowym zbiorze. 

42. Kolegium Sędziów PZJ akceptuje uwagi, o których mowa w pkt. 7 lub z własnej inicjatywy wnosi 
uwagi do propozycji zmian ujętych w zbiorze przesłanym przez FEI a następnie przesyła je do 
Sekretarza Generalnego PZJ do 25 sierpnia bieżącego roku.  

43. Wszystkie, zatwierdzone przez Kolegium Sędziów, ostateczne propozycje zmian i uwagi Sekretarz 
Generalny PZJ przesyła do FEI do dnia 31 sierpnia bieżącego roku, lub w innym terminie 
wyznaczonym przez FEI.  

44. Sekretarz Generalny PZJ jest bezpośrednio odpowiedzialny, za przekazywanie stosownej 
korespondencji z FEI Organom procedującym zmiany oraz za przesyłanie do FEI właściwych uwag i 
propozycji zmian w wyznaczonych terminach. 

 


